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Bij deel 1 en 2 

De door Dyade aangeleverde onderdelen zijn beleidsrijk herschreven door Infinite. Het gaat om de  financiële en 
risicoparagraaf. Deel 1 en 2 worden op 11-4-2018 aan de RvT voorgelegd. Na completering en toevoeging van de 
jaarrekening 2017 en het gesprek met de accountant, worden de jaarstukken integraal op 6-6-2018 goedgekeurd 
door de RvT.  

 
Bij deel 3 

Dyade Ede heeft de, aan de jaarstukken toegevoegde, jaarrekening 2017 van Stichting voor Praktijkonderwijs in De 
Langstraat opgesteld. Deze jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor DVE onderwijs audit bv. te 
Arnhem. Op 6-6-2018 is de goedkeuring van de RvT gepland. 

 
 
De MR geeft haar advies over de drie delen op 8-5-2018. 
 
  

 
 
Waalwijk, 11 april 2018  
 

 
Ton Milatz 
directeur onderwijs  
 
en 
 
Fons de Wolff 
directeur bestuurder  
 
MET Praktijkonderwijs Waalwijk 
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Deel 1. Bestuurlijk jaarverslag 2017 
 
 
1.1 Inleiding: Perspectief door Praktijkonderwijs  

Praktijkonderwijs is dé kans voor deze jongeren om werkend te leren en om zich voor te bereiden op een 
zelfstandig meedoen in de samenleving. Dit uitgangspunt is verankerd in de Wet op het Voortgezet Onderwijs 
waarin het Praktijkonderwijs als schoolsoort staat beschreven en in het recente regeerakkoord is vastgelegd.  
Het doel van Praktijkonderwijs is het toeleiden van jongeren naar een baan en/of vervolgopleiding. Daarnaast 
worden leerlingen toegerust om zelfstandig te kunnen wonen en goed burgerschap te vertonen.  De relatief kleine 
onderwijssector verzorgt onderwijs aan circa 29.000 leerlingen in Nederland.  
 
1.2 Beweging rond het Praktijkonderwijs  

De uitgangspunten voor deelname aan het Praktijkonderwijs zijn helder dankzij de vastgestelde criteria. Dat neemt 
niet weg dat zowel aan de instroom- als uitstroomkant volop beweging is waar te nemen. 
 
Instroom 

Instroom naar het Praktijkonderwijs is niet vanzelfsprekend. De keuze tussen PrO en VMBO is, onder invloed van 
het dubbele advies van het primaire onderwijs, aan het verschuiven naar het VMBO. Zowel het CITO onderzoek, 
dat geen PrO advies kent, als het niet deelnemen aan de CITO dragen bij aan de onbekendheid van het PrO. Dat 
wordt versterkt dat gemiddeld eens in de vier jaar een leerling via een PO-school naar het PrO wordt verwezen. 
Eenmaal in het VMBO lopen deze leerlingen een verhoogd risico om af te stromen naar het PrO omdat de 
grootschalige omgeving of de gestelde eisen aan taal en rekenen niet haalbaar blijken. Juist voor dit type leerlingen 
zou  het zelfvertrouwen in zichzelf vergroten door te starten in het PrO en wellicht tussentijds of later door te 
stromen naar het VMBO of MBO.  
 
Het onderwijs aan internaliserende leerlingen met meervoudige problematiek is een kracht van MET 
Praktijkonderwijs Waalwijk. Binnen de Samenwerkingsverbanden VO was de neiging het PrO over het hoofd te 
zien. Een uitdagende bijkomstigheid is dat het SWV-VO 2/5e deel van het exploitatiebudget van het PrO beheert. 
Steeds nadrukkelijker wordt door de partners gemeld dat het om het ondersteuningsdeel gaat. Hiermee oefent het 
SWV-VO direct invloed uit op het volume en de inhoud van het Praktijkonderwijs. Iets wat bij het VMBO, HAVO en 
VMBO ondenkbaar is. Een oplossing voor deze weeffout in de wet Passend Onderwijs lijkt, ondanks vele 
gesprekken op landelijk niveau, niet in zicht. 
 
 
Uitstroom 
De Nederlandse samenleving transformeert naar een participatiesamenleving waarin van de burger grote 
zelfstandigheid wordt vereist. Dat vraagt van het Praktijkonderwijs om jongeren te leren hierin te kunnen 
functioneren, zelf met oplossingen te komen en het eigen netwerk in te zetten. Dit is te zien in de didactische en 
pedagogische ontwikkelingen van de jongeren binnen de school.  
 
Nederland is de economische crisis voorbij. Voor jongeren met een beperking komen de gevolgen nu in beeld. De 
creatie van nieuwe banen voor jongeren met een beperking wordt gehinderd door de grote concurrentie op de 
arbeidsmarkt en nieuwe wet- en regelgeving. Opname in het doelgroepenregister is één van de mogelijkheden om 
te kunnen concurreren. De uitvoering hiervan ligt bij de gemeenten die, ondanks hun goede wil, niet bij machte zijn 
de kosten en de uitvoering van deze wet te kunnen dragen.   
 
Praktijkonderwijs moet dus zorgen dat de leerlingen zich kwalificeren middels gerichte bewijzen en 
branchecertificaten. Intensief contact met bedrijven, arbeidstoeleidingstrajecten vanuit de gemeenten en 
samenwerking met bijzondere uitstroomprojecten bieden de meeste kans van slagen voor de doelgroep.  
 
Van nieuwe kaders naar een manifest 
Op bestuurlijk niveau is het PrO een kleine speler met 3% van de VO-populatie dat 6% van het VO-budget 
soupeert.  Het is van belang om gehoord te worden bij de ontwikkeling van het extern toezicht door de Inspectie, de 
afspraken die het ministerie van OC&W opstelt en de afstemming met de VO-raad.  Al deze overheidspartijen 
hebben invloed op de kansen voor de doelgroep en de positie van het PrO. 
 
De sectorraad Praktijkonderwijs heeft de uitgangspunten in gezamenlijkheid vastgelegd in een manifest. Hierin 
wordt gesteld dat leerlingen in het praktijkonderwijs kwetsbaar zijn. Zij ontdekken in een veilige leeromgeving wat 
hun sterke punten zijn. Waar leeftijdgenoten kunnen kiezen voor doorleren, gaan leerlingen uit het praktijkonderwijs 
veelal aan het werk. Ze kennen hun eigen mogelijkheden, hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en 
beschikken over erkende branchecertificaten. Dat heeft meerwaarde voor onze participatiesamenleving.  
 
In het  manifest is het als volgt verwoord: 
 

 
1. Behoud het praktijkonderwijs als zelfstandige richting. Het praktijkonderwijs moet volwaardige bekostiging 

behouden, net als in het VMBO, HAVO en VWO. 
2. Beperk de bureaucratie in het praktijkonderwijs. Zie af van speciale regelingen binnen het passend 

onderwijs op 
3. dat het versnipperd raakt over de 75 samenwerkingsverbanden. 
4. Behoud de toelatingscriteria voor het praktijkonderwijs. Leerlingen die naar het PrO gaan, moeten ervan 
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verzekerd zijn dat ze in een veilige leeromgeving komen waar ze herkend en erkend worden. 
5. Behoud het praktijkonderwijs in heel Nederland. Ook in krimpregio’s moet een volwaardig aanbod van 

praktijkonderwijs blijven bestaan.  
6. Voeg het praktijkonderwijs toe aan het schooladvies. De basisschool moet leerlingen in groep 8 mede op 

basis van de eindtoets ook het advies ‘praktijkonderwijs’ kunnen geven.  
 

 
 
1.3 Beweging bij MET: naar betaalbare ambitie 

MET zet de Big Picture Learning filosofie centraal bij het ontwikkelen van en communiceren over de organisatie. 
Het streven van de school is om alle jongeren een persoonlijk leerplan te bieden, waarbij relatie, de eigen kracht en 
een perspectief op de toekomst de aangrijpingspunten zijn. Door de bewust gekozen actieve rol van MET in het 
regionale onderwijsveld van PO en VO is een erkenning van haar professionaliteit en een vraagtoename te zien. 
De belangstelling van ouders, leerlingen en andere scholen van buiten de regio blijft aanwezig. 
 
Eind 2016 werd al duidelijk dat MET in financieel opzicht een zwaar jaar voor de boeg zou krijgen. Een ombuiging 
van € 240.000 is een grote opdracht voor een kleine organisatie. De oorzaak lag bij een plotseling sterk gestegen 
langdurig ziekteverzuim en het wegvallen van inkomsten uit subsidies en het SWV-VO. Door te investeren in een 
professionele personeelsmedewerker en financiële deskundigheid konden gedwongen ontslagen worden 
voorkomen. Vervolgens heeft de directie de bedrijfsvoering grondig doorgelopen en waar kon, bezuinigd. Het 
streven is om per 1-1-2019 een sluitende begroting te hebben.   
 
Ondanks deze malheur vierde de school haar 10 jarig bestaan en ontwikkelde de school in 2017 het inhoudelijke 
onderwijsprogramma door. Op basis van de driedeling: onderbouw, bovenbouw en stageteam sluiten de stappen 
logisch aan bij de ontwikkeling van de jongere op weg naar zelfstandigheid. Daarnaast is de verticale driedeling 
van de didactiek verder uitgewerkt zodat leerlingen op grond van hun uitstroomperspectief op maat toegesneden 
praktijk en theorie krijgen aangeboden. Deze manier van ‘opbrengstgericht leren en werken’ wordt door de 
teamleden in werkgroepen en commissies vormgegeven. Het resultaat levert meer duidelijkheid en inzicht op voor 
de leerlingen, de ouders en de teamleden. Een promotiefilm, opgenomen naar aanleiding van het 10-jarig bestaan, 
laat dit treffend zien. 
 
De keuze van MET om zowel arrangementen aan te bieden voor PrO- als PrO+ leerlingen in de vorm van de 
Veilige Route en de Schakelroute biedt een samenhangende en verbindende basis om met de VSO, VMBO en 
MBO scholen op eventuele ontwikkelingen in te kunnen inspelen. Ook de opdracht binnen het 
Samenwerkingsverband VO om het OPDC te managen zorgt dat het PrO in deze regio in beeld is en blijft. Helaas 
is het SWV-VO 2017 gestart met een financieel slechte positie en krijgt het van de Inspectie Onderwijs verscherpt 
toezicht waarbij wel een compliment werd gegeven aan het Praktijkonderwijs van MET. De positie van MET 
Praktijkonderwijs Waalwijk is door de vele discussies in het SWV-VO lastig in beeld te houden. Des te groter het 
compliment voor de standvastigheid en het positivisme van  de medewerkers die hier direct bij betrokken zijn.  
 
Als enige school in de regio biedt MET eindonderwijs. In dat licht is MET actief betrokken bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van plannen om de arbeidsparticipatie voor jongeren met een lichte beperking te vergroten.  
 
Onze ambitie vraagt naast een krachtige organisatie, vooral de gedreven inzet en voortdurende professionalisering 
van de medewerkers. Onmisbaar hierbij is krachtig toezicht en de steun en inzet van vrijwilligers en ouders. Zo leidt 
een deels vernieuwde RvT tot nieuw elan in het toezicht op de bestuurder en hebben ouders flink bijgedragen aan 
de ondersteuning en vormgeving van de school. Ook kon de school opnieuw rekenen op haar netwerk van 
bedrijven, organisaties, overheden en specialisten om haar taak te realiseren. Zo kan MET ook in de toekomst haar 
ambities blijven waarmaken.  
 
 

 
2. Organisatie 
 
2.1 Bestaansrecht 

De stichting voor Praktijkonderwijs in de Langstraat heeft tot doel het verzorgen van praktijkonderwijs. MET 
Praktijkonderwijs Waalwijk is hiervoor het instrument en heeft hiervoor, als enige school binnen het 
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat, de licentie. MET Praktijkonderwijs Waalwijk is een 
regionale en brede school voor praktijkonderwijs.  
Aanvullende diensten als het OPDC, onderwijs- en zorgarrangementen en de intensieve begeleiding naar werk, 
waren mogelijk door separate en vaak tijdelijke financiering.  
 
 
2.2 Juridische inkadering 

De rechtspersoon is de stichting voor Praktijkonderwijs in de Langstraat en als zodanig bekend bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 40272221. Sinds 2012 is een Raad van Toezicht actief. De Jaarstukken  zijn 
gecontroleerd en afgehandeld door een accountant.  MET Praktijkonderwijs Waalwijk is  juridisch een zelfstandige 
organisatie en valt onder de wet op het Voortgezet Onderwijs. De salarisadministratie, meerjaren 
onderhoudsplanning en financiële huishouding zijn uitbesteed aan Dyade. Dit kantoor levert, in overleg met de 
bestuurder, het financiële jaarverslag op. De afspraken met Dyade zijn vastgelegd in dienstverlenings-
overeenkomsten. De externe accountant controleert de juistheid van de leerlingenadministratie 
(bekostigingscontrole) en de jaarrekening. De RvT houdt toezicht op het proces en de resultaten.  
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2.3 Waar staat MET voor 

De doelstelling, missie en visie van MET zijn gefundeerd op de wettelijk vastgelegde taken van het 
Praktijkonderwijs en de Big Picture Learning filosofie. 
 
Doelstelling van MET 
MET begeleidt leerlingen naar een zelfstandige participatie in de samenleving. De leerlingen halen geen VMBO-
diploma maar gaan straks wel functioneren als waardevolle burgers en werknemers.  De school heeft tot doel de 
leerlingen te ontwikkelen op de domeinen werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.  
Concreet leidt dit tot voor de leerlingen dat ze: 

- sociaal en maatschappelijk zelfredzaam functioneren in hun omgeving; 
- optimaal aansluiten op de arbeidsmarkt of vervolgopleiding; 
- in staat zijn zelfstandig te wonen. 

 
Visie 
Het potentieel van de anders lerende jongere is de maat. De school moet daarom: 

- realistische ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden; 
- leerlingen leren hun potentieel, actief en zelfstandig te gebruiken; 
- de startpositie van leerlingen op de arbeidsmarkt optimaliseren; 
- kansen in de regio creëren en versterken; 
- hun welzijn op school en in de samenleving vergroten. 

 
Missie 
De interne kracht van de school is voorwaarde om de visie te realiseren.  
De interne kracht wordt gevormd door de kwaliteit van: 

- samenhangend, competentiegericht en persoonlijk leren binnen en buiten de school; 
- het innovatief en creatief vermogen van het team; 
- een organisatie die in staat is vraag gericht te werken; 
- teamwerk met het accent op respect voor eigen kwaliteiten; 
- onderwijskundig en ondernemend leiderschap. 

 
 
 
2.4 De organisatie van MET 

MET Praktijkonderwijs Waalwijk is een school voor leerlingen die geïndiceerd zijn voor het Praktijkonderwijs.  De 
school is onderwijskundig opgebouwd uit vier teams:  

- het onderbouw team: fase 1 en fase 2; 
- het bovenbouw team: fase 3 en 4;  
- het stageteam:  fase 5 en ondersteuning 4e fase; 
- het ondersteuningsteam:  ondersteuning van het onderwijskundig proces bij de andere drie teams.  

 
De vier teams worden aangestuurd door een eigen teamleider die ook uitvoerende taken heeft. De directie, 
bestaande uit één directeur bestuurder en één directeur onderwijs, heeft zowel bestuurlijke en beleidsmatige taken 
als uitvoeringstaken en wordt ondersteund door één fte administratieve kracht op locatie. De Raad van Toezicht 
controleert en adviseert de directeur bestuurder  en neemt besluiten waar nodig. MET wordt intern actief 
ondersteund door de leerlingenraad, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. In een schema zijn alle teams, 
de directie en de raden en hun onderlinge verbondenheid aangegeven in de vorm van een organigram. 

 
                                                                               Organigram MET 
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2.5 Personele bezetting  

 
Opbouw personeelsbestand 
Bij MET waren op 1 januari 2017 in totaal 50 medewerkers in dienst, verdeeld over de kernactiviteiten en 
projecten. In de loop van het jaar hebben in totaal 9 medewerkers de organisatie verlaten en 3 nieuwe 
medewerkers gestart.  
Naast deze formatie huurt MET ook medewerkers in voor speciale taken. Hiervoor worden aparte overeenkomsten 
gesloten. De financiering komt deels uit eigen middelen, deels uit projecten. Tevens zijn er nog 2 vrijwilligers 
werkzaam. In onderstaand schema een overzicht van alle fte’s waar loonkosten voor worden betaald.  
   

Kostendragers  FTE's 1-1-2017  FTE's 1-1-2018  

OP  25,3285  23,0685  

OOP  8,1915  6,9515  

MT  2  2  

STAF  2,3742  2,4426  

DIR  2,148  2,064  

Totaal  40,0782  36,5266  

 
Op peildatum 01-01-2017 waren  40,0782 FTE's in dienst en op peildatum 01-01-2018 waren dat  36,5266 FTE's. 
Per saldo is het aantal FTE's in 2017 verminderd met 3,5516. De relatieve verhouding tussen personeel met 
primaire onderwijstaken en ondersteunende taken is daardoor wel gegroeid.  
 
 
Leeftijdsverdeling man-vrouw over OP en OOP functies in 2017 
 

 
 
Uit het overzicht valt op te maken dat bij OOP functies relatief veel oudere mannen en in OP functies meer jongere 
vrouwen werken. De twee 65+ers zijn in 2017 gestopt met werken. De verdeling man-vrouw over heel 2017 was 
22:31. Er zijn in het afgelopen jaar voornamelijk vrouwen uitgestroomd.  
 
Verlof  

Meerdere medewerkers maakten gebruik van leeftijdsbewuste regelingen volgens de CAO. Hieronder vallen onder 
andere medewerkers die seniorenverlof genieten.  In 2017 maakten 10 medewerkers gebruik van de senioren-
regeling en hebben 3 medewerkers gebruik gemaakt van de regeling ouderschapsverlof.  
  
Ziekteverzuim  
Het ziekteverzuim is ook in 2017 gestegen naar 7,75% tegen een landelijk cijfer van 4,9% (Bron: CBS, ziekte-
verzuim onderwijs, eerste drie kwartalen 2017). Analyse van de verzuimcijfers leert dat met name mannen  een 
hoog verzuimpercentage vertonen (11,87% tegenover 3,36% bij vrouwen). En dan betreft het mannen met fulltime 
aanstellingen in onderwijsondersteunende functies in de leeftijdscategorie 55-64 jaar(21,78%).  Daarnaast is wat 
meer verzuim bij medewerkers tussen de 25 en 34 jaar.  
In 2017 uitstroom naar IVA  van een medewerker en (gedeeltelijke) WIA van een medewerker.  
   
Uitstroom  
In principe wil MET voor iedere medewerker een loopbaan bieden die aansluit bij de individuele competenties en 
levensfase. In deze zelfstandige organisatie is het van belang de verschillende competenties te erkennen en 
succesvol te verbinden.    
In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd stroomde 1 medewerker uit. Deze werd niet 
vervangen in het kader van de benodigde bezuinigingen.  
Mede in het kader van de benodigde bezuinigingen werden aan het einde van het schooljaar 2016-2017 een drietal 
contracten voor bepaalde tijd van rechtswege beëindigd.  
In het kader van disfunctioneren werd een contract beëindigd, deze medewerker is wel vervangen.  
Eén dienstverband werd beëindigd nadat de betreffende medewerker na de wachttijd voor de WIA plus een periode 
loonsanctie niet kon terugkeren in een functie binnen MET. Deze was al in 2016 vervangen.  
Op eigen verzoek werd aan 3 medewerkers ontslag verleend, waarvan 1 medewerker (0,4 FTE) werd vervangen 
vanwege de onmisbaarheid van de functie voor docent lichamelijke opvoeding.  
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Aanvullingen op personeelsbeleid  

Naast volume beperkende wetgeving binnen Passend Onderwijs is het leerlingenaantal in het VO langzamerhand 
ook aan het krimpen (zie hst. 3.1). Als gevolg hiervan en het hoge ziekteverzuim moet MET maatregelen nemen 
om het totale personeelsbestand te laten krimpen naar een nieuw basisniveau van 220 leerlingen. Op korte termijn 
worden zieke en vertrekkende medewerkers niet of nauwelijks vervangen. Door actief flankerend beleid te 
formuleren is het de bedoeling de krimp tijdig op te vangen met zoveel mogelijk natuurlijk verloop. In dat kader is in 
2017 een mogelijkheid geboden aan oudere werknemers inzage te verkrijgen in hun persoonlijke financiële situatie 
om zo mogelijk een keuze te kunnen maken om eerder te stoppen met werken. Ook werd een 61+-regeling 
uitgewerkt en aangeboden. Hiervan heeft nog geen enkele medewerker gebruik gemaakt.   
  
Deskundigheidsbevordering 
Naast vier scholingsdagen draagt ook de tweedaagse schoolconferentie bij aan verbreding en verdieping van 
kennis en vaardigheden in het team. Het is van belang dat theorie direct in de praktijk wordt toegepast. Om die 
reden besteedt de directeur onderwijs tijd aan de directe begeleiding van teamleden bij hun werk in de klas en in de 
werkgroepen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van professionele feedback methoden. Het resultaat is dat 
medewerkers zelf tijd claimen om andere teamleden te informeren, instrueren en zelfs te motiveren. Afgelopen jaar 
is verder uitvoering gegeven aan twee managementtrainee trajecten. Enkele teamleden volgden een HBO 
opleiding en/of cursus en er werden ook BHV-trainingen verzorgd. 
 
Stagiaires 
De directie een nieuwe koers ingezet voor het stagebeleid voor studenten uit het MBO, HBO en Universiteit. 
Ongeveer 10 studenten per jaar maken gebruik van de mogelijkheden die MET bij voorkeur op maat biedt. 
Andersom organiseert de school reflectiebijeenkomsten tussen de medewerkers en studenten die leiden tot nieuwe 
inzichten.  
 
 
2.6 Huisvesting 

Het gebouw straalt veiligheid en openheid uit. Eventuele schade of vroegtijdige slijtage aan het gebouw en het 
meubilair wordt direct verholpen om deze kwaliteit vast te houden. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat dit 
een positieve beleving bij leerlingen en personeel bevorderd.  
Aan de hand van het meerjaren-onderhoudsplan wordt jaarlijks vastgesteld welke klussen aan de school worden 
uitgevoerd. Voor een aantal onderdelen zijn contracten afgesloten met specialistische organisaties, bijvoorbeeld: 
lift, ventilatoren op het dak en de grote keuken.   
De directe omgeving van de school was toe aan een opknapbeurt en in het kader van het 10-jarig bestaan werd het 
pauzeplein grondig aangepakt. Het resultaat is een groenere omgeving.  
MET wil een multifunctionele accommodatie zijn en stelt haar ruimtes, tegen een vergoeding, beschikbaar voor 
derden. Voorbeelden van structurele overeenkomsten zijn de avondopleidingen voor volwassenen van de 
Volksuniversiteit, de sportavond voor een collega school, de naschoolse dagbehandeling voor jongeren van Idris 
en het kamerkoor Tourdion. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor incidentele gebeurtenissen. Het verhuren is 
niet lucratief en soms zelfs niet eens kostendekkend. Daar staat tegenover dat het sociale verbindingen tot stand 
brengt die meerwaarde bieden voor jongeren en de organisatie.  
 
 
2.7 Netwerken 

Op regionaal niveau maakt de school deel uit van het samenwerkingsverband VO de Langstraat. Hieraan nemen 
alle scholen voor VO, REC en VSO deel. De specifieke pedagogische en didactische kennis en ervaring ten 
aanzien van onderwijs en ondersteuning wordt door MET actief in het samenwerkingsverband ingezet. Doel van de 
inzet is dat iedere leerling in de regio in een passende onderwijssetting terecht komt.  
MET droeg actief bij aan de samenwerking. De directeur onderwijs is lid van het School Ondersteunings Overleg 
en de orthopedagoog van MET  heeft een benoeming als permanent lid van de ACT. De directeur bestuurder 
maakt deel uit van het toezichthoudende bestuur van het SWV-VO en draagt als voorzitter van de 
remuneratiecommissie bij aan een goed functionerende directeur en onafhankelijk voorzitter van het SWV-VO. 
Daarnaast heeft MET de opdracht voor de functionele aansturing van het orthopedagogisch en didactisch centrum 
(OPDC). 
 
De organisatie kiest bewust voor participatie in belangrijke beleidsfora en is hierdoor goed op de hoogte van 
nieuwe ontwikkelingen en oefent, waar mogelijk, invloed uit op beleidszaken die de sector Praktijkonderwijs 
aangaan.  
In de regio betreft het naast het SWV-VO,  deelname aan het POVO, het LEA-overleg en het Sociaal Economisch 
Team (SET). Tussen Baanbrekers en MET zijn regelmatig contacten ter ondersteuning van schoolverlaters die aan 
de slag willen. MET voert het voorzitterschap van het project Opstap naar Werk.nl1 en is namens het onderwijs lid 
van de regiegroep Jeugdwerkloosheidsvrije regio. 
Op provinciaal niveau is MET voorzitter van de Werkverband voor het Praktijkonderwijs Noord-Brabant en 
organiseerde in dit verband een tweedaagse conferentie en de provinciale dag van het Praktijkonderwijs in oktober.  
Op landelijk niveau participeren we in relevante overlegsituaties waaronder de sectorraad Praktijkonderwijs en de 
coöperatie VO en zijn we lid van de vereniging Big Picture Nederland.  
 
 

                                                 
1 Opstap naar Werk.nl is een kennismakingsactie met bedrijven in de regio voor jongeren in het VMBO en PrO in samenwerking 

met het Waalwijks Bedrijvenplatform, de gemeente Waalwijk en het VO. 
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2.8 Passend Onderwijs 

 
Zorgplicht 
Onderwijsinstellingen in het PO en VO zijn in de regio aan de slag met de invoering van Passend Onderwijs. 
Schoolbesturen hebben de zorgplicht om passend onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen om daarmee 
bijvoorbeeld voortijdige schooluitval te voorkomen. ‘Passend’ slaat ook op leerlingen die specifieke ondersteuning 
nodig hebben in een geschikte leeromgeving. Passend Onderwijs vereist dat zoveel mogelijk binnen de reguliere 
onderwijsvormen en zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs wordt aangeboden! Passend onderwijs moet daarbij 
aansluiten op de ontwikkeling van de leerling, de mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders. 
Het ontbreken van een VSO in deze regio betekent dat voor zeer specifieke ondersteuning uitgeweken moet 
worden naar de aangrenzende regio’s. Het regionaal samenwerkingsverband VO is opgericht om op regionaal 
niveau hierover afspraken te maken en de voortgang te monitoren. 
 
Ondersteuningsplan 
Zowel het SWV-VO als de individuele scholen stellen een (meer-)jarenplan op waarin afgesproken wordt hoe het 
SWV-VO een plek biedt voor alle leerlingen woonachtig binnen de regio. Tevens wordt in kaart gebracht welke 
voorzieningen ontbreken en met belendende SWV’s deze verzorgd kunnen worden. Ook wordt helder gemaakt hoe 
de financiële middelen, die bedoeld zijn om deze leerlingen te ondersteunen, via arrangementen ingezet kunnen 
worden.  
 
Bij MET 

Praktijkonderwijs staat voor haar missie om onderwijs passend te bieden aan al onze leerlingen. De BPL filosofie 
zorgt voor een naadloze aansluiting op deze ontwikkelingen. Uitgaande van de leermogelijkheden van de leerling 
wordt het onderwijs vraaggericht georganiseerd. Per leerling wordt een leerarrangement (IOP) opgesteld. De 
coach, de ouders én de leerling zijn hier bij betrokken. Later voegen we hier de werkgever en mogelijke 
zorginstellingen aan toe. We richten ons op werkend leren én op opvoeden. Een passende plek bij MET levert voor 
de leerling een passend leerarrangement en ondersteuning op waarbij hij/zij de beste mogelijkheden krijgt om zich 
persoonlijk te ontwikkelen.  
 
Onder invloed van de wet Passend Onderwijs heeft het leerlingenaantal bij MET een plafond van 2,98% leerlingen 
gekregen. Het concrete aantal leerlingen stijgt en daalt dus met de totale populatie van het VO in de regio. In de 
praktijk gaat de doelgroep in toenemende mate om persoonlijke aandacht en zorg vragen. Daarnaast wordt door 
een erkende fout in de wetgeving, door de VO-raad, de politiek en de sectorraad PrO, 2/5e deel van het reguliere 
budget per leerling bestempeld als ondersteuningsbudget. Door deze situatie kan MET niet als een volwaardige 
reguliere schoolsoort functioneren. MET moet derhalve alert blijven op afspraken tussen het kabinet, het ministerie 
en de VO-raad over VSO, Lwoo en het Praktijkonderwijs en de uitwerking daarvan voor het PrO in het SWV-VO.  
 
 
2.9 Verantwoording 

De school verantwoordt zowel horizontaal als verticaal waar ze voor staat en baseert dat onder andere op 
behaalde resultaten en gemeten kwaliteit. MET verzamelt hiervoor informatie via: de rapportage van de inspectie, 
de uitstroom- en nazorg monitor, de kwaliteitsmonitor, de risico-inventarisatie en -evaluatie van ArboUnie, de 
interne enquête over het functioneren van de directie, de nieuwe interne meting kwantitatieve en kwalitatieve 
opbrengsten en deelname aan het VO-raad traject Ambitieus Leerklimaat. Deze informatie  dient na analyse en 
prioritering als input voor of correctie op het gevoerde beleid.  
Met het team wordt via de schoolconferentie2 rekenschap afgelegd van uitgevoerd beleid en nieuw beleid 
geformuleerd en ingevoerd. Daarnaast wordt vier keer per jaar een plenaire vergadering belegd. Via persoonlijke 
contacten, presentaties aan stakeholders, de jaarstukken en de vernieuwde website verantwoordt de school zich 
naar externe stakeholders. 
Interne verantwoording loopt formeel via de leerlingenraad, ouderraad, medezeggenschapsraad en raad van 
toezicht. Direct contact met de ouders is onderdeel van de persoonlijke gesprekken met coaches en slaat een brug 
tussen formele en informele informatie. 
In 2017 werden de Nieuwsbrief en de website van MET steeds belangrijker in de communicatie met leerlingen en 
ouders. In de praktijk blijkt het nodig ouders actief te ondersteunen in het gebruik van deze bronnen.   
 
 
 
3. Onderwijskundig beleid. 

De onderwijskundige jaarplannen voor schooljaar 2015-2016 en schooljaar 2016-2017 dienen als uitgangspunt. Na 
instemming van de MR zijn deze door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Hieronder zijn de opbrengsten die 
gerealiseerd zijn in 2016 weergegeven. Een gedetailleerde uitwerking van de onderwijskundige beleidsplannen is 
als deel 2 aan het jaarverslag toegevoegd. 
 
 

                                                 
2 De schoolconferentie is een begrip bij MET. Aan het einde van iedere zomervakantie komt het team twee dagen bijeen voor 
feedback, actuele informatie, verdieping en nieuwe actiepunten.  
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3.1. Kwantitatieve gegevens en opbrengsten MET 

  
Leerling aantallen en instroom  

- Op 1 oktober 2017 stonden 228 (‘10-'11-’12-’13-’14-’15-‘16 respectievelijk: 198-200-223-219-233-227-221) 
leerlingen ingeschreven met een indicatie praktijkonderwijs. Er is sprake van een lichte stijging. 

- Hiervan zijn 140 man en 88 vrouw       (‘13, ’14,’15, ‘16 : m/v 131/88; 137/96; 129/98 en 133/88). 
- Leerlingen per bouw: - onderbouw: 99 (’12-’13-’14-’15-‘16: 123-104-108-100-97),  

      - bovenbouw:91 (’12-’13-’14-’15-‘16: 76-84-90-98-89) en  
      - 5e fase:38        (’12-’13-’14-’15-‘16 : 24-31-35- 37-37).  

- Vanuit het (speciaal) basisonderwijs stroomden 47 leerlingen voor 1-10-2016  in, naar de 1e fase (’11-’12- 
’13-’14- ’15-‘16: 45-50-40-46-45-51). Dat is een lichte daling ten opzichte van het voorgaande jaar. 

- Op 1 oktober 2017 namen 15 leerlingen in de 2e fase deel aan de Schakelroute (‘11-’12-’13-’14-’15 –’16 
respectievelijk: 10-19-4-4-9-15). Dit aantal  zegt nog weinig over de daadwerkelijk uitstroom naar het 
VMBO  in het volgende schooljaar.   

- Voor en na de teldatum in 2017 zijn 6 (’13-’14-’15-‘16: 7-6-5-5) leerlingen gedetacheerd bij een andere 
school in het voortgezet onderwijs. Het gaat in 4 gevallen om de Overlaat in het kader van de 
Schakelroute, 3e fase. Meestal leidt dit in het daarop volgende jaar tot een inschrijving bij de gastschool tot 
uitstroom bij MET. De andere 2 zijn op andere scholen geplaatst. 

- Voor en na de teldatum in 2017 is 1 gast leerling (’11-’12-’13-’14-’15-‘16 respectievelijk: 9-6-14-3-0-1) 
ingestroomd.  

 
Positie in de sector VO  
In 2017 zijn in totaal 7020 (exclusief 243 VSO en 228 PrO) leerlingen geregistreerd in het voortgezet onderwijs van 
het samenwerkingsverband waar MET deel van uitmaakt. (’11-’12-’13-’14-’15-‘16: 7.273 - 7.473 - 7.562- 7.557- 
7.479 – 7.179). Dat is wederom een daling ten opzichte van het voorgaande jaar. MET laat een kleine stijging van 
het marktaandeel zien en komt uit op 3,15 % (’11-’12- ’13-’14-’15-‘16: 2,8% - 3%- 2,9%- 3,1%- 3% - 3,01%).  
 
In de regio wordt uitgegaan van een maximaal deelnamepercentage van 2,98 %. Indien dit percentage door het 
SWV-VO wordt aangehouden loopt MET het risico discussie te krijgen over het ondersteuningsdeel voor 19  
leerlingen à € 4.200. De collega scholen hebben te kennen gegeven, ondanks de wettelijke verplichting, niet uit hun 
basisbekostiging mee te willen betalen.  Op termijn wordt een lichte daling verwacht door onderwijsinhoudelijke 
ontwikkelingen in het VMBO, MBO en Praktijkonderwijs in Tilburg en de demografische ontwikkelingen. Deze zal 
procentueel echter niet gelijkmatig dalen met het totale aantal leerlingen in het VO waardoor we in de ogen van het 
SWV-VO licht blijven stijgen.  
 
Het aantal leerlingen dat van buiten de regio is met 2 leerlingen afgenomen. Hiermee komt het totaal in 2017 op 63 
leerlingen (‘11-’12-’13-’14-’15-’16) respectievelijk: 58-61-54-57-64-65). Een positief signaal is dat de instroom uit 
het directe voedingsgebied, na een lichte daling vorig jaar (156 leerlingen), is gestegen met 9 leerlingen naar 165 
Bij de intakes blijkt dat ouders van zowel buiten als binnen de regio een bewuste keuze maken voor deze school. 
Uit de regio Tilburg komen 43, uit de regio Oosterhout 18 en uit de regio Ben Bosch 2 leerlingen. Vooral de 
instroom uit Tilburg nam, na een lichte daling in 2016, weer toe.  
 
Onderwijstijd 
De school maakt de geplande onderwijstijd van minimaal 1000 lesuren per leerling meer dan waar. De school 
verzorgt per week ongeveer 350 lessen en biedt  ruim 60 leerlingen stage per week. Er is nauwelijks sprake van 
lesuitval omdat tussenuren niet te realiseren zijn in een school voor praktijkonderwijs. Indien een lesgevende 
medewerker zich ziek meldt zijn een aantal scenario’s van toepassing: tijdelijk vergroten van de groepsomvang, 
inzetten van leerkrachten die op dat moment taaktijd hebben of de inzet van de teamleider. Alleen na 12.35 uur 
wordt lesuitval toegestaan als er geen alternatieven voorhanden zijn of de belasting te groot wordt. 
 
 
Individueel Ontwikkelingsplan (IOP)  
In het IOP staat beschreven op welke vaardigheden of competenties het onderwijs is gericht en hoe de leerling zich 
op deze competenties ontwikkelt. Alle leerlingen in de 1e, 2e fase en Veilige Route A, werken via thematisch 
onderwijs naar een individueel uitstroomperspectief. Van de 3e fase tot en met de 5e fase  heeft iedere leerling een 
eigen leerroute, gebaseerd op het uitstroomperspectief. Met de invoering van Passend Onderwijs wordt het IOP 
uitgebreid met het ondersteuningsprofiel (OPP), waarmee de ondersteuningsbehoefte van de leerling het 
uitgangspunt vormt van het handelingsgericht werken en aansluiting gegarandeerd wordt bij de lopende 
ondersteuning vanuit het aanleverend (s)basisonderwijs.  
 
 
Opbrengsten onderwijs  
In 2017 ontvingen 37 leerlingen van de 5e fase (’11-’12-’13-’14-’15-‘16: 46-5-25-31-34-34) het schooldiploma 
Praktijkonderwijs. 

- De leerlingen behaalden in totaal 38 branchecertificaten (‘11-’12-’13-’14-’15-‘16: 18-39-35-27-28-
41). Het feit dat 7 leerlingen gezakt zijn geeft aan dat op dit niveau toegewerkt moet worden naar 
certificering op maat zoals met Boris het geval is. 

- 7 leerlingen stroomden uit naar regulier werk zonder ondersteuning. Zij kunnen zelfstandig het 
wettelijk minimum loon verdienen. 

- 13 leerlingen zijn aan het werk met ondersteuning. Hiervan 5 met ondersteuning dagbesteding (’12-
’13-’14-’15-‘16: 1-4-1-5-14) en 6 met een baanafspraak. Geen enkele leerling ging naar beschut 
werken via de gemeenten. Het hoge resultaat dagbesteding hangt samen met de specifieke 
kwetsbare groep leerlingen die extra ondersteuning krijgen dankzij de Veilige Route. 
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- 13 leerlingen (’12- ’13-’14-’15-‘16: 14-5-3-11-13) zijn naar een vervolgopleiding gegaan. Het gaat 
om entree opleidingen met BBL en BOL contracten in het MBO of Prins Heerlijk..  

- In september 2017 zijn 5 leerlingen na de 3e fase (’12-’13-’14-’15-‘16: 4-5-6-6-4), na afronding van 
de Schakelroute, overgestapt naar het VMBO en uitgeschreven bij MET.  

- 3 leerlingen hebben vanwege verhuizing of andere bekende redenen het diploma praktijkonderwijs 
niet ontvangen. 

- Alle uitstromers zijn in beeld. Alle leerlingen hebben werk, een passende plek of een 
vervolgopleiding gevonden na het behalen van het schooldiploma. 
 

 

 
3.2. Nazorg  
 
Algemeen 
Naast het voorbereiden, vinden en begeleiden van stages verzorgt de stageafdeling van MET ook het nazorgtraject 
voor leerlingen. Bij de nazorg wordt onderscheid gemaakt tussen extensieve en intensieve begeleiding. De 
extensieve begeleiding bestaat uit het volgen, oproepen en adviseren van de oud- leerling gedurende twee jaar na 
het behalen van het praktijkonderwijsdiploma. De intensieve begeleiding is formeel opgezet met Baanbrekers, een 
uitvoeringsorgaan van de regionale gemeenten. In de praktijk is nog veel onduidelijk maar ontvangt MET via de 
regio gemeenten niet langer extra middelen om de moeilijkste gevallen te blijven begeleiden.  
 
Resultaten 
MET ziet het als haar taak extra aandacht te besteden aan de leerlingen nadat de school is verlaten. Zo slaagt 
MET erin de leerlingen te volgen en in veel gevallen te ondersteunen bij werk en scholing. We noemen dit nazorg.  
Om te monitoren of  het vervolgtraject na het verlaten van de school naar verwachting verloopt worden gegevens 
van leerlingen tot twee jaar na het verlaten van de school ingevoerd in de landelijke nazorg monitor.  De 
belangrijkste impressies staan hieronder vermeld.  
 
Monitoren nazorg 
MET volgt de leerlingen tot drie jaar na het verlaten van de school. Enerzijds om te borgen dat ingezette trajecten 
naar werk of vervolgopleiding succesvol verlopen, anderzijds om te monitoren hoe de resultaten op termijn zijn als 
feedback voor de organisatie. Soms volstaat telefonisch contact maar er zijn ook intensieve trajecten wanneer de 
jongeren uit beeld dreigen te raken of bedrijven ondersteuning nodig hebben bij de begeleiding. Om voor deze 
uitgestoomde leerlingen wat te kunnen betekenen onderhoudt MET intensief contact met het netwerk en schuwt 
niet om veel papierwerk te verrichten voor en met de leerlingen en de ouders. Financieel worden deze extra 
inspanningen niet gedekt.  
 
Onderstaand een overzicht van leerlingen die uitstroomden in 2014, 2015 en 2016.  
 

 ex lln 2013-2014 ex lln 2014-2015 ex lln 2015-2016 

                    1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar* 

Arbeid 20 14 12 18 14 - 

Beschut werk 2 1 - 3 0 - 

MBO BBL (arbeid en leren) 25 11 5 4 14 - 

MBO BOL (leren) 20 7 15 11 13 - 

VMBO (schakelklas) 11 - 1 0 0 - 

Geen werk/school 14 3 7 3 5 - 

Dagbesteding 7 2 5 5 8 - 

Onbekend 0 1 1 2 0 - 

Overzicht uit de ‘nazorg monitor’.                                                                        *nog te meten in 2018 

 
Op basis van de cijfers 
Uit onderliggende informatie van deze tabel is op te maken dat van de schoolverlaters 2014-2015 de bestendige 
uitstroom in het 2e jaar van 84% is gestegen naar 93%. Van de schoolverlaters 2015-2016 is de bestendige 
uitstroom in het 2e jaar gedaald van 100% naar 96%.  
Het aantal VMBO leerlingen van de Schakelroute in de volgmonitor daalt altijd snel omdat ze na één jaar zijn 
geslaagd en aansluitend  naar het MBO gaan.  
Uitstroom naar het MBO daalt sterk ten opzichte van het voorgaande jaar.  
De groep MBO BOL en MBO BBL is met 48% verhoudingsgewijs groot van het totaal aantal leerlingen in 2015-
2016.  
Dat de gemeente geen beschut werk meer aanbiedt wordt zichtbaar bij de leergroep 2014-2015.  Ook duurt het 
langer voordat leerlingen daadwerkelijk aan een baan komen omdat dezelfde gemeente tijd en kennis nodig heeft 
om  jongeren te begeleiden naar en bij werkgevers.  
Het aantal leerlingen dat na schoolverlaten nog geen werk of school heeft neemt af.  
 
 
Inhoudelijke aanvulling op de nazorg 

Met de groep van 13 leerlingen uit de 4e fase die in 2016 waren overgestapt naar MBO entreeopleidingen in BBL of 
BOL gaat het erg goed. Ze hebben hun niveau 1 opleiding afgerond. Een deel ervan is daarna gaan werken. Een 
deel is doorgegaan naar niveau 2.  
 
Baanbrekers is nog erg voorzichtig met het opnemen van cliënten in nieuw beschut werk. Uit overleg blijkt dat  
UWV en Baanbrekers  beschut werk steeds meer inschatten als een participatiebaan. Dat houdt in dat men 
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plekken zoekt bij werkgevers. Je ziet dat bijvoorbeeld bij het bedrijven als Syncreon en WML Facilitair, waar 
groepen werknemers uit de participatiewet onder begeleiding aan het werk zijn.  
 

Met Baanbrekers en MET is een constructieve samenwerking. We zijn wel alert op de  "NUGGERS" (Niet 
Uitkerings Gerechtigden). De gemeente heeft geen verplichting ten aanzien van deze groep. Als de leerling zich 
niet meldt voor een uitkering, dan vallen ze niet op en lopen ze het risico uit te vallen.  
 

Een aantal leerlingen uit de groep "geen werk-geen school" is opgenomen in het project DE KLAS VAN '16. De 
oud-leerlingen van dit project worden gedurende drie jaren gevolgd en waar nodig intensief begeleid. Uit deze 
groep zijn inmiddels (weer) 3 à 4 leerlingen aan het werk. 
 
De intensieve en langdurige begeleiding door een jobcoach kon in 2017, net als in 2016, nauwelijks meer worden 
aangeboden omdat de financiering van het project werd stopgezet.  
 
 
3.3. Ondersteuning  
 

Algemeen 
De structuur van de ondersteuning bij MET om in de ondersteuningsbehoefte van leerlingen en docenten te 
voorzien is van hoge kwaliteit. Onder invoering van Passend Onderwijs én door de inmiddels geleverde 
kwalitatieve ondersteuning aan leerlingen ontstaat een toenemende vraag omtrent leerlingen met een VSO profiel 
om in te stromen in Praktijkonderwijs.  
Het werken met ontwikkelingsperspectiefplannen is doorgevoerd en volledig geïmplementeerd binnen het 
onderwijssysteem. Het ondersteuningsteam heeft halverwege het jaar vanwege de bezuinigingsoperatie 0,6 fte 
ingeleverd. Door een efficiëntieslag wat betreft de procedure van aanmelding en intake, taakverdeling van 
verschillende functionarissen en het proces van leerlingevaluatie zijn deze fte’s niet vervangen.  
Er wordt een verzwaring van de leerlingenproblematiek gesignaleerd op zowel gedragsmatig- als contextueel 
gebied. De rol van het schoolmaatschappelijk werk is mede hierdoor op een andere wijze ingevuld. Gezien de 
verwachting dat de leerlingenproblematiek zeker niet minder zwaar zal gaan worden, is het van belang de huidige 
ondersteuningsmogelijkheden zoveel mogelijk te stabiliseren.  
 
Resultaten 

- In totaal 4 leerlingen pleegden volgens de norm van duo geregistreerd ongeoorloofd verzuim. Bij al deze 
leerlingen gaat het om  specifieke en terugkerende problemen, vaak binnen het gezin, waar in de school 
speciale aandacht voor is.  

- In totaal kregen 4 leerlingen een cluster 2 indicatie.  
- Schooljaar 2016-2017 namen er in  totaal 22 leerlingen deel aan de Veilige Route, waarvan 7 in de 

onderbouw van de Veilige Route en 15 in de bovenbouw. Schooljaar 2017-2018 namen er  in totaal 24 
leerlingen deel aan de veilige Route, waarvan 10 in de onderbouw en 14 in de bovenbouw. 

- In het schooljaar 2016-2017 zijn 0 leerlingen verwijderd van school. 
- In het schooljaar 2016-2017 zijn 0 leerlingen verwezen naar een school voor Voortgezet Speciaal 

onderwijs. 
- In het schooljaar 2016-2017 is 1 leerling ingestroomd vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs, zijn 3 

leerlingen ingestroomd vanuit het Speciaal Onderwijs en zijn 3 leerlingen ingestroomd vanuit het VMBO. 
 
 
3.4 Kwaliteit  

 
Monitoren 
De organisatie heeft gekozen voor een permanente vorm van kwaliteitscontrole met behulp van Stimulans, een 
instrument van de sectorraad praktijkonderwijs.  Om het jaar komen vijf vastgelegde doelgroepen in beeld. De 
resultaten kunnen ook landelijk aan instellingen voor Praktijkonderwijs gerelateerd worden.  
 
Resultaten 

In 2016 zijn de ouders, de leerlingen en de stagebedrijven benaderd met een enquête. In de reflectie met de 
onderzoekers is per onderdeel een aantal opmerkingen en ontwikkelpunten geformuleerd. In 2018 komen deze drie 
doelgroepen volgens planning weer aan de orde. 
 
In de planning stonden voor 2017  het team en de samenwerkingspartners op de monitoragenda. Echter de 
doelgroep ouders heeft in 2017 extra de aandacht gekregen vanwege het project  Actief Ouderschap. Daarnaast 
zijn de teamleden aan de orde gekomen in het kader van de RI&E en een daaruit voortvloeiend onderzoek naar 
psychosociale arbeidsbelasting, een belangrijk item in de sector onderwijs.  
Vanwege capaciteitsproblemen heeft de doelgroep samenwerkingspartners geen aandacht gekregen in 2017. Dat 
wordt in 2018 hersteld. 
 
Actief Ouderschap 
Een matig bezochte algemene ouderavond was de aanleiding om ons te heroriënteren op betrokken ouderschap. 
Met de organisatie Actief Ouderschap is een langlopend proces in gang gezet waarbij getracht wordt meer actieve 
ouders te verzamelen. Aan de hand van 5 thema’s zijn op een druk bezochte ouderavond in februari wensen en 
verwachtingen naar elkaar toe uitgesproken. Stapsgewijs is op tafel gekomen dat vier items door ouders van groot 
belang worden geacht: organisatie ontwikkeling, ontwikkeling van het kind, onderwijs en communicatie. In 2018 
worden deze items uitgediept en ter uitvoering opgenomen in het meerjarenbeleidsplan 2019-2023. 
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Psychosociale arbeidsbelasting 

Dit onderzoek onder het hele personeel heeft geleid tot een respons van 88%. Positief zijn de relaties met collega’s 
en directe leiding. Er wordt steun en waardering naar elkaar toe ervaren. Er is ook voldoende afwisseling en 
sturingsmogelijkheid van het werk. Ook de werktijden scoren goed met aandacht voor het pauzeren. Er zijn ook 
aandachtspunten: 77% heeft vertrouwen dat meldingen van ongewenst gedrag zorgvuldig opgepakt worden; vooral 
leraren ervaren een hoge werkdruk en werktempo en ondanks het werkplezier nemen medewerkers hun werk mee 
naar huis. Dat is zichtbaar in piekeren, vermoeidheid en minder goed slapen.  
Samen met de personeelsfunctionaris maakt het managementteam een actieplan om mogelijke oorzaken op te 
sporen en de aandachtspunten aan te pakken. In ieder geval moet het vertrouwen in het zorgvuldig oppakken van 
meldingen van ongewenst gedrag naar 99%.   
 
De externe verantwoording van de opbrengsten van de school sluiten aan bij de indicatoren van de landelijke site 
van Vensters voor Verantwoording (VvV).  Deze wordt voor het onderdeel kwaliteit automatisch gevuld door de 
sectorraad praktijkonderwijs. Op de website van MET staat een link naar de site van VvV.  
 
 
Ambitieuze school 

Als flankerend beleid doneert het ministerie van OC&W jaarlijks geld uit aan de school om tot structurele 
verbeteringen te komen. Ook in 2017 heeft MET in dit kader deelgenomen aan het project ‘ambitieus leerklimaat’ 
dat wordt ondersteund vanuit de VO-raad. De bevindingen uit de rapportage van het visitatiebezoek zijn gebruikt 
voor een verdere verbetering van het leerklimaat in de school. De school heeft inmiddels ook visitaties uitgevoerd 
bij collega scholen in het VMBO.  
 
In dit kader past het innoverende beleid dat de organisatie voert ten aanzien van de stagiaires uit het MBO, HBO 
en de universiteit. Niet alleen zij leren op onze school, de school leert ook van hun. Hiervoor worden  vier keer per 
jaar bijeenkomsten in de school georganiseerd.   
 
De school draait een pilot voor twee trainee teamleiders. Dit levert ervaringen en leerpunten op voor nieuwe 
aankomende teamleiders. Hiermee blijft onderwijs ook uitdagend voor de jonge generatie medewerkers. 
 
 
Klachtenregeling 
Ouders die ontevreden zijn over de gang van zaken op school kunnen te allen tijde contact opnemen met de 
coach, teamleider of de directeur. Gezien de doelgroep is het streven om tot een passende oplossing te komen 
zodat de leerling onderwijs kan blijven volgen. Indien een klacht onvoldoende wordt opgelost of ernstig is, wordt 
contact opgenomen met de landelijke klachtencommissie. Naast een protocol zijn op school twee 
vertrouwenspersonen beschikbaar. De regeling staat in de schoolgids op het internet vermeld. In 2017 werden 
geen klachten ingediend.  
 
 
 



 15 

4. Verslag van het intern toezicht op de Stichting voor Praktijkonderwijs in de Langstraat 

 
Voor de Raad van Toezicht (RvT) was 2017 het vierde jaar dat met intern toezicht werd gewerkt. Met het oog op de 
problemen waarvoor de organisatie zich gesteld zag, werd eind 2016 besloten de RvT substantieel te versterken. 
Begin 2017 traden, na een zorgvuldige wervings- en sollicitatieprocedure, vier nieuwe leden toe en trad halverwege 
het jaar één lid af. Het totaal aantal leden is nu zeven waarbij alle specifieke aandachtsgebieden zijn 
vertegenwoordigd. Daarmee is de RvT numeriek en kwalitatief berekend voor haar taak.  
De directie bestaat uit de directeur onderwijs en de directeur bestuurder. De laatste functionaris draagt de 
eindverantwoordelijkheid. Ook de bestuurder en directie zijn functioneel en inhoudelijk complementair aan elkaar.  
 
Samenstelling Raad van Toezicht:  

Voorzitter P. Vromans 
Vice voorzitter A. Plagmeijer           (toegetreden februari 2017) 
Lid  H. van Venrooij        (afgetreden juli 2017) 
Lid M. van Delft 
Lid  
Lid 
Lid 
Lid  

L. Doesburg 
P. van Bakel            (toegetreden februari 2017) 
E. van den Brink      (toegetreden februari 2017) 
K. van der Vleuten   (toegetreden februari 2017) 
 

  

Samenstelling bestuur en directie: 
Directeur Onderwijs T. Milatz 
Directeur Bestuurder F. de Wolff 

 
 
De Raad van Toezicht heeft in 2017 vijf keer vergaderd. Daarnaast zijn de werkgroepen ‘financiën’ en ‘werving & 
selectie accountant’ bijeengekomen ter voorbereiding van agendapunten en besluiten. Op zes terreinen is toezicht 
gehouden, geadviseerd en zijn besluiten genomen. De vastgestelde beleidscyclus is leidend voor de agenda en 
werd aangevuld met onderwerpen wanneer dat noodzakelijk werd geacht door de raad, bestuurder of directie. Het 
functioneren van de raad en bestuurder wordt in een vaste jaarlijkse cyclus en direct na iedere vergadering 
geëvalueerd. 
 
 
4.1 Overzicht van de behandelde onderwerpen 
 
Organisatie  

 De RvT sluit twee keer per jaar aan bij de MR. Centraal staan de begroting en Passen Onderwijs.   

 De RvT heeft via de directeur onderwijs kennis genomen van de onderwijskundige ontwikkelingen van MET. 

 De RvT heeft deelgenomen aan de jaarlijkse bijeenkomst met de OR, MR en sleutelfunctionarissen van MET. 

 De RvT heeft een functioneringsgesprek met de bestuurder gehouden. 

 Het functioneren van de RvT is besproken. 

 Het vakantierooster 2017-2018 is goedgekeurd. 

 Het beleids- en vergaderrooster 2017-2018 is goedgekeurd. 

 De RvT is geïnformeerd over het project Actief Ouderschap.   

 Er is een werkbezoek gebracht aan de school. Feedback is met elkaar gedeeld.    

 De RvT besluit het eigen functioneren in 2018 tegen het licht aan te houden. 

 In 2018 wordt een inhoudelijk avond georganiseerd over toezicht houden in het onderwijs. 
 

Beleid 

 Het vergaderrooster en de beleidscyclus van 2017 -2018 zijn akkoord bevonden. 

 De jaarstukken over 2016 zijn besproken en goedgekeurd. 

 Het onderwijs jaarplan 2017-2018 is goedgekeurd. 

 Een nieuwe accountant is geselecteerd door een werkgroep van de RvT. Het voorstel om DVE hiervoor te 
vragen is door de RvT goedgekeurd.  

 De resultaten van het SWV-VO zijn besproken en ter kennisgeving aangenomen. Vanuit de RvT is de zorg 
geuit over de gevolgen op termijn voor MET Praktijkonderwijs. De interim directeur en voorzitter komen aan 
het eind van hun termijn. De bestuurder van MET is voorzitter van de remuneratiecommissie en heeft vanuit 
die rol zijn taak te vervullen. De voortgang wordt nauwgezet gevolgd. 

 
Strategisch beleid 

 De RvT is via de voortschrijdende notities op de hoogte gehouden van de stand van zaken met betrekking tot 
de financiële situatie. Uiteindelijk is met de notitie ‘betaalbare ambitie’ een definitieve analyse van de situatie 
bij MET, aangevuld met oplossingsrichtingen, vorm gegeven. Deze notitie is goedgekeurd en is de basis voor 
komende begrotingen. 

 MET blijft het dagelijks management van het OPDC om inhoudelijke en positionele redenen voeren.  
 

Personeelsbeleid 

 Aannames en ontslag en langdurige of ernstige ziektegevallen zijn bij de RvT gemeld. 
 
Materieel beleid 

 ICT beleid over opslag en werken in de Cloud is toegelicht. 

 De organisatie ontvangt van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant een rapportage met daarin een 
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aantal overtredingen en opdrachten tot energie bezuinigende maatregelen. Deze overtredingen worden zo 
snel mogelijk opgelost en de maatregelen op haalbaarheid onderzocht.  
 

Financieel beleid 

 Financieel jaarverslag 2016 is besproken en met inachtneming van de positieve verklaring van de accountant 
goedgekeurd. 

 De begroting 2017 is alsnog goedgekeurd. 

 De begroting voor 2018 is besproken en onder voorwaarden goedgekeurd. Begin 2018 dient een aangepaste 
begroting voorgelegd te worden. 

 Alle tussentijdse exploitatieoverzichten zijn besproken. 

 De bestuurder is gehouden aan de Wet Normering Topinkomen. Een voorstel om zijn overschrijding in één 
keer ongedaan te maken is goedgekeurd en afgehandeld.  

 
 
4.2 Conclusie en toekomst 

De komst van vier nieuwe leden bracht een nieuwe dynamiek binnen de RvT. Door de open en constructieve 
manier van werken maakte de RvT in de nieuwe samenstelling een snelle ontwikkeling door. De wijze van toezicht 
werd conform de handelwijze good governance uitgevoerd en de RvT sluit iedere vergadering af met een evaluatie 
aan de hand van een vastgesteld format. Op basis hiervan blijkt dat de Raad van Toezicht in 2017 voldoende 
vergaderingen heeft georganiseerd waarbij alle onderwerpen volgens plan aan bod zijn gekomen. In 2018 staan, 
naast de reguliere beleidsonderwerpen, ook verdiepingsthema’s en ontmoetingen op en met de werkvloer op het 
programma. Daarmee wordt de deskundigheid en het inzicht in het PrO van de leden bevorderd. 
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5.Verslag Medezeggenschapsraad 

De MR heeft een sterke wisseling van de wacht gekend. Twee ouders traden af en daar kwamen drie nieuwe voor 
in de plaats. Dat is één ouder extra met het oog op de aanwezigheid in de Ondersteuningsplan Raad van het 
Samenwerkingsverband VO (OPR). In de statuten van de MR is de ongelijke stemverdeling geregeld middels de 
onafhankelijkheid van de voorzitter. De informant heeft zo wie zo geen stemrecht. 
 
Samenstelling Medezeggenschapsraad:  

Voorzitter R. Riphagen (ouder) 
Lid N. Brus (ouder)  
Lid en OPR 
Lid  

G. Wels (ouder) 
J. van Weegberg (ouder) 

Secretaris N. van Sambeek (team) 
Lid en OPR  P. Snaphaan (team) 
Lid P. Smetsers (team) 

 
Informant  F. de Wolff (bestuurder) 

 
 

 
De Medezeggenschapsraad (MR) is in het afgelopen jaar zes keer bijeengeweest. Tevens is actief deelgenomen 
aan de gemeenschappelijke bijeenkomst van de RVT, OR en MR. Op diverse terreinen heeft de MR geadviseerd 
en besluiten genomen. Hiervoor is een beleidscyclus vastgesteld die leidend is voor de agenda en werd aangevuld 
met onderwerpen die door de leden zelf of namens de achterban zijn ingebracht. 
Namens de MR nemen P. Snaphaan en G. Wels plaats in de OPR.  
 
 
5.1 Overzicht van de belangrijkste onderwerpen 

 
Organisatie 

 Twee vertegenwoordigers bezoeken bijeenkomsten van de nieuwe ondersteuningsplanraad.  

 Rooster van aan- en aftreden is gecontroleerd. 
 
Beleid 

 Overleg met voorzitter RvT is gevoerd. 

 Overleg met Ouderraad heeft plaatsgevonden 

 Het onderwijsjaarplan 2017-2018 is goedgekeurd. 

 Activiteitenplan van de MR voor 2017-2018 is vastgesteld. 

 Het dagelijks statuut van de MR is opnieuw vastgesteld. 

 Vakantierooster 2017-2018 is goedgekeurd. 

 Ouderbijdrage voor speciale activiteiten is besproken en akkoord. 

 Activiteitenplan MR is geëvalueerd en verwerkt in het Jaarverslag MR 2015-2016.  

 Het rookbeleid is definitief afgerond. 

 Aanpassingen in de schoolgids zijn goedgekeurd. 

 De resultaten van Actief Ouderschap zijn gedeeld. 

 De evenementen rond het 10-jarig bestaan zijn met elkaar gedeeld.  

 De ontwikkelingen omtrent Passend Onderwijs zijn herhaaldelijk besproken. 
 
Personeelsbeleid 

 De MR heeft actief deelgenomen aan het proces van de benoeming van nieuwe ouderleden. 

 De MR heeft actief deelgenomen aan de wervings- en selectie procedure van 4 nieuwe RvT leden.  

 De belangrijkste personele mutaties zijn bekend gemaakt.  
 
Materieel beleid 

 ICT ontwikkelingen in de school zijn besproken. 

 De inzet van iPads en mobiele telefoons door leerlingen is besproken. 

 Nieuwe inrichting van het pauzeplein is besproken. 
 

Financieel beleid 

 De begroting en jaarplan 2017 is besproken. 
  
 
5.2 Conclusie en toekomst  

Op basis van de verslagen heeft de MR in 2017 voldoende vergaderingen georganiseerd waarbij alle onderwerpen 
volgens plan aan bod zijn gekomen.  
De MR nam in 2017 afscheid van twee leden namens de ouders. Ter vervanging werd met succes de 
sollicitatieprocedure ingezet om meerdere kandidaten te betrekken. Hiermee zijn alle geledingen van de MR op 
sterkte.  
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6. Financiële paragraaf 

6.1 Algemene analyse financieel beleid 

MET Waalwijk is als kleine eenpitter voor praktijkonderwijs erg vatbaar voor externe ontwikkelingen, met name 
rondom passend onderwijs, het samenwerkingsverband en wijzigingen van leerlingstromen. Eind 2016 bleek dat 
veranderingen in de omgeving en in de organisatie grote gevolgen kunnen hebben voor deze kleine organisatie. 
Door een relatief hoog langdurig ziekteverzuim (niet arbeidsgerelateerd) en het wegvallen van inkomsten uit 
subsidies en het SWV-VO, werd er voor 2017 een tekort van ruim €230.000,- begroot. Ook voor de jaren 
daaropvolgend werden tekorten begroot bij ongewijzigd beleid. 
De dreigende tekorten van de komende jaren zijn aanleiding geweest om meer aandacht te besteden aan de 
planning en control cyclus. Met behulp van externe adviseurs van bureau Infinite Financieel is er een 
bezuinigingsplan ‘naar betaalbare ambitie’ opgesteld. Tevens hebben zij geholpen met het opstellen van een 
beleidsrijke begroting 2018. Hun expertise wordt ook in 2018 ingehuurd. Onder meer voorzien zij de 
kwartaalrapportages van een toelichting die voor alle lezers toegankelijk en begrijpelijk is. Tevens zullen zij in het 
najaar ondersteunen bij het maken een beleidsrijke begroting 2019 met een doorkijkje naar de jaren 2020-2023.  
 
Op de korte termijn is het financieel beleid van MET Waalwijk dan ook sober en erop gericht om per 1 januari 2019 
een nulbegroting te kunnen presenteren. Met een overschot van € 49.227 is het resultaat over 2017 aanzienlijk 
positiever dan gedacht.  
Voor de lange termijn geldt dat MET Waalwijk eveneens een sober financieel beleid voert, gericht op het realiseren 
van een solide financiële positie, zonder dat dit ten koste gaat van de onderwijskwaliteit en ondersteuning.  
MET Waalwijk financiert investeringen in principe uit eigen middelen. Ook de komende jaren is er geen noodzaak 
tot het aantrekken van externe financiering. 
 

6.2 Resultatenanalyse  

In de onderstaande tabellen vergelijken we het resultaat van de exploitatie 2017 met de begroting 2017 en de 
realisatie 2016 (respectievelijk tabel 1 en 2).  
  
Allereerst analyseren we het verschil tussen de begrote en gerealiseerde kosten en baten in 2017. Het 
kalenderjaar 2017 is afgesloten met een resultaat van € 49.227,-. Dit is € 283.903,- beter dan begroot was voor 
2017. Dit verschil wordt met name verklaard door hogere baten, die waren ruim € 183.000,- hoger dan begroot, de 
lasten ruim € 99.000,- lager dan begroot. Het saldo van financiële baten en lasten was ruim € 1.300,- hoger dan 
begroot.  
 
 
Tabel 1: verschil realisatie en begroting 2017 

 
Realisatie 2017 Begroting 2017 Verschil 

    Baten 
   Rijksbijdragen OCW 2.865.565 2.941.744 28.234 

Overige overheidsbijdragen 36.179 31.684 4.495 

Overige baten   301.940    47.000 150.527 

Totaal baten 3.203.684 3.020.428 183.256 

    Lasten 
   Personele lasten 2.691.358 2.790.403 -37.345 

Afschrijvingen 23.231 28.765 -5.534 

Huisvestingslasten 154.296 161.636 -7.340 

Overige lasten   286.954  274.300  12.654 

Totaal lasten 3.155.839 3.255.104 -37.565 

 
   

Saldo baten en lasten   47.845 -234.676  220.821 

    Financiële baten en lasten 
   Financiële baten 1.382 0 1.382 

Financiële lasten 0 0 0 

Totaal financiële baten en lasten 1.382 0 1.382 

    Totaal resultaat  49.227 -234.676  222.203 

 
 
Per begrotingspost valt het volgende op te merken. 
De totale baten zijn € 183.256,- hoger uitgevallen dan begroot, gelijk aan 6,06% van de totaal begrote baten. Dit is 
grotendeels te verklaren door hogere overige baten door een ESF-subsidie ’16-‘17 (€ 107.000,-) en hogere 
ouderbijdragen (€ 18.000,- meer dan begroot). Tevens was er bij de begroting geen rekening gehouden met 
indicering van de normbedragen, waardoor de rijksbijdragen OCW hoger uitvallen dan begroot.  
 
De totale lasten vallen in 2017 € 99.265,- lager uit dan begroot. Dit komt grotendeels door de personeelslasten, die 
€ 99.045,- lager uitkwamen dan begroot. Dat zit deels in de loonkosten, want er was een krimp van de formatie 
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begroot en deze is gerealiseerd. Het verschil zit met name in de overige personeelslasten, en dan vooral in de 
kosten voor uitbesteding aan derden, die zijn € 34.000,- lager dan begroot.  
De afschrijvingslasten zijn ongeveer € 5.000,- lager dan begroot, vanwege minder investeringen in ICT dan 
gepland was.  
 
De huisvestingslasten waren in totaal ruim € 7.000,- lager dan begroot dankzij lagere kosten voor dagelijks 
onderhoud, energielasten en schoonmaaklasten.  
 
De overige lasten zijn ruim € 12.500,- hoger dan begroot. Dit is te verklaren door hogere lasten voor 
managementondersteuning, public relations, onderhoud inventaris en feesten en jubilea. De lasten voor 
verbruiksmateriaal, ICT en ondersteuning automatisering waren daarentegen lager dan begroot.  
In de begroting was in verband met de lage rentestand geen rekening gehouden met financiële baten, deze vallen 
dus € 1.382,- hoger uit dan begroot.  
 
 
Vervolgens vergelijken we het verschil tussen de gerealiseerde baten en lasten in 2017 en 2016. 
Vergeleken met de realisatie 2016 is het resultaat in 2017 € 295.030,- positiever. Dit komt met name door lagere 
personele lasten.  
 
 
 
Tabel 2: verschil realisatie 2016 en realisatie 2017 

 
Realisatie 2017 Realisatie 2016 Verschil 

    Baten 
   Rijksbijdragen OCW 2.865.565 3.027462 -57.484 

Overige overheidsbijdragen 36.179 36.648 -469 

Overige baten   301.940    102.213 95.314 

Totaal baten 3.203.684 3.166.323 37.361 

    Lasten 
   Personele lasten 2.691.358 2.917.988 -164.930 

Afschrijvingen 23.231 31.758 -8.527 

Huisvestingslasten 154.296 167.230 -12.934 

Overige lasten   286.954  300.731  -13.777 

Totaal lasten 3.155.839 3.417.707 -200.168 

 
   

Saldo baten en lasten   47.845 -251.384 237.529 

    Financiële baten en lasten 
   Financiële baten 1.382 6.280 -4.898 

Financiële lasten 0 699 -699 

Totaal financiële baten en lasten 1.382 5.581 -4.199 

    Totaal resultaat  49.227 -245.803  233.330 

 
De baten zijn in totaal ruim € 37.000,- hoger uitgevallen dan in 2016. Dit komt vooral door een stijging van de 
Overige baten te weten de ontvangen ESF-subsidie in 2017. De rijksbijdragen OCW zijn juist afgenomen door een 
daling in het aantal leerlingen van 227 naar 220. Daarnaast is de vergoeding van het samenwerkingsverband flink 
lager uitgevallen (€ 60.000,-). Door financiële problemen konden zij de gebruikelijke vergoeding niet betalen.  
 
De totale lasten zijn in 2017 ruim € 260.000,- lager dan in 2016; vooral door een afname van de personele lasten 
met bijna € 226.630,-. Dit dankzij een lagere formatieve inzet van personeel, een lagere dotatie aan de personele 
voorziening en minder kosten aan uitbesteding derden. Bovendien is er meer ontvangen aan uitkeringen voor ziek 
personeel. 
De afschrijvingslasten zijn in 2017 iets lager dan in 2016. Dit komt omdat niet alle materiële vaste activa die in 2016 
en 2017 zijn afgeschreven, zijn vervangen.  
De huisvestingslasten lagen ook bijna € 13.000,- lager dan in 2016, met name door een bezuiniging op de 
schoonmaaklasten (€ 7.000.- lager).  
In vergelijking met 2016 waren de Overige lasten ongeveer € 14.000,- lager dan in 2016, met name door lagere 
lasten van ‘detachering’ van leerlingen en lagere reproductielasten.  
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6.3 Balansanalyse 

De exploitatie geeft weer wat er aan baten en lasten gedurende het jaar is gerealiseerd. De balans geeft 
daarentegen een momentopname weer: de situatie op 31 december 2017 ten opzichte van een jaar eerder (tabel 
3). De balans geeft aan wat de waarde van de bezittingen van de stichting op dit moment zijn (de activa) en hoe 
deze gefinancierd zijn; met eigen of vreemd vermogen (de passiva).  
 
Tabel 3: balans MET Waalwijk 
 
Activa  31-12-2017 31-12-2016  Passiva  31-12-2017 31-12-2016 

          Materiële vaste activa        61.040         51.389   Eigen vermogen   1.024.376       975.149  

Vorderingen       158.550         89.643   Voorzieningen      350.723       442.104  

Liquide middelen   1.623.651    1.668.203   Langlopende schulden        57.163         58.106  

      Kortlopende schulden      410.979       333.876  

          
Totaal activa   1.843.241    1.809.235   Totaal passiva   1.843.241    1.809.235  

 
 
Aan de passivazijde neemt het eigen vermogen af met het exploitatieresultaat van 2017. Ook de voorzieningen 
nemen af, omdat er zowel aan de personele voorziening als aan de voorziening groot onderhoud meer onttrokken 
wordt, dan gedoteerd. De langlopende schuld van opgebouwde uren spaarverlof, blijft nagenoeg gelijk. De 
kortlopende schulden nemen met ruim € 138.000,- toe. Dit komt met name door een vooruit ontvangen subsidie 
van € 115.000,- voor het project ‘Perspectief voor PrO’ van de provincie Noord-Brabant.  
Aan de activazijde nemen de materiële vaste activa met ongeveer € 10.000,- toe, omdat er meer is geïnvesteerd 
dan afgeschreven. Ook de vorderingen nemen toe, met ongeveer € 69.000,-. Het zijn vorderingen op het 
samenwerkingsverband en de te verwachten eindafrekening van de ESF-subsidie. De liquide middelen nemen per 
saldo af met ongeveer € 45.000,-. Dit is het resultaat van het verlies op de exploitatie, de onttrekkingen uit de 
voorzieningen en de investeringsuitgaven die groter zijn dan de waardedaling van de materiele vaste activa. 
 

6.4 Kengetallen budget- en vermogensbeheer 

Kengetallen zijn verhoudingsgetallen die veel worden gebruikt als analyse-instrument. In het onderwijs gaat het om 
de kengetallen van vermogensbeheer - zoals solvabiliteit en weerstandsvermogen- en om die van budgetbeheer, te 
weten liquiditeit en rentabiliteit. Sinds 2016 is aan deze set kengetallen de huisvestingsratio toegevoegd. In deze 
kengetallen zijn de financiële cijfers van zowel de exploitatie als de balans verwerkt. De kengetallen van MET 
Waalwijk worden in de onderstaande tabel weergegeven en vergeleken met de signaleringsgrenzen van de 
inspectie. De inspectie gebruikt deze signalerings-grenzen om mogelijke risico’s voor de financiële continuïteit te 
detecteren. Het is dus geen norm, maar het bereiken van het grensgetal dient als waarschuwing te worden 
opgevat.  
 
Tabel 4: kengetallen MET Waalwijk 2016 en 2017 

 2016 2017 Signaleringsgrenzen inspectie 

Solvabiliteit 23 78% 75% <30% 

Liquiditeit4 5.26 4.34 <0.75 

Rentabiliteit5 -8% 2% 3-jarig <0, 2-jarig <-5% en 1-jarig <-10% 

Weerstandsvermogen6 31% 32% <5% 

Huisvestingsratio7 5% 5% >10% 

 
De bovenstaande tabel laat zien dat alle kengetallen van MET Waalwijk boven de signaleringsgrenzen van de 
inspectie liggen. De solvabiliteit, liquiditeit en het weerstandsvermogen dalen weliswaar iets ten opzichte van 2016, 
maar niet zorgwekkend. De rentabiliteit is verbeterd ten opzichte van 2016 en de huisvestingsratio blijft gelijk.  
 

                                                 
3 (Eigen vermogen + voorzieningen) / balanstotaal 
4 Vlottende activa / kortlopende schulden 
5 Resultaat / totale baten 
6 Eigen vermogen / totale baten 
7 (huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen) / totale lasten 



 21 

6.5 Begroting 2018 

Voor 2018 wordt een tekort van € 27.631 begroot. Deze begroting is gebaseerd op 228 leerlingen: 8 leerlingen 
meer dan 2017. Desondanks zijn de totale baten lager begroot dan realisatie 2017, met name door een teruggang 
in ESF-subsidies.  
De personele lasten nemen iets af ten opzichte van de realisatie 2017, wat in lijn is met het plan om per 1 januari 
2019 een nulbegroting te kunnen presenteren. Daarentegen nemen de huisvestingslasten flink toe als gevolg van 
een verhoogde dotatie voor groot onderhoud op basis van een geactualiseerd plan met een looptijd van 20 jaar .  
Al met al is het begrote tekort van 2018 ongeveer € 15.000,- groter is dan het gerealiseerde resultaat van 2017.  
 
Tabel 5: begroting MET Waalwijk 2018 

 Begroting 2018 
Baten  
  Rijksbijdragen OCW 3.041.610 
  Overige overheidsbijdragen 34.026 
  Overige baten 102.000 
Totaal baten 3.177.363 

  
Lasten  
  Personele lasten 2.680.281 
  Afschrijvingen 28.715 
  Huisvestingslasten 211.430 
  Overige lasten 254.641 
Totale lasten 3.205.267 

  
Saldo baten en lasten -27.631 

Saldo financiële baten en lasten 0 
Totaal saldo baten en lasten -27.631 

 

6.6 Treasuryverslag 

Op 14 oktober 2016 is het nieuwe treasurystatuut vastgesteld. Dit statuut voldoet aan de regeling beleggen, lenen 
en derivaten OCW 2016 van het ministerie, zoals die vanaf 1 juli 2016 van kracht is. In 2017 is conform het 
treasurystatuut gehandeld. Het beleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een 
zo laag mogelijk risico. De gelden zijn weggezet op een betaal- en spaarrekening bij de Rabobank. De tegoeden op 
deze rekening zijn direct opeisbaar. De Rabobank heeft een AA-rating en voldoet daarmee aan de criteria. In 2017 
hebben geen bijzondere treasury-activiteiten plaatsgevonden. Op de liquide middelen is een resultaat van 0,1% 
behaald. In 2016 was dit nog 0,3%, dankzij een hogere stand van de liquide middelen en een hogere rentestand.  
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7. Continuïteitsparagraaf 

Het jaarverslag dient niet enkel als verantwoordingsdocument voor het afgelopen jaar, maar ook als een vooruitblik 
op financiële situatie in de komende jaren; vandaar de verplichte zogenoemde continuïteitsparagraaf. Deze bestaat 
grofweg uit twee delen. Onderdeel A geeft inzicht in de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en intern 
beleid voor de drie jaren volgend op het verslagjaar. Dat moet blijken uit kwantitatieve gegevens over 
leerlingaantallen en formatie en uit financiële gegevens zoals die staan in de meerjaren begroting en de meerjaren 
balans.  
Het verplichte onderdeel B focust op risicomanagement: het risicomanagementsysteem van MET Waalwijk wordt 
toegelicht, waarna de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen beschreven staan. 
 

A. Kwantitatieve gegevens 

De onderstaande tabel geeft de prognose van het aantal leerlingen en de formatieve inzet weer voor de jaren 
2018-2022. De baten voor de begroting 2018 zijn gebaseerd op 228 leerlingen, gelijk aan het leerlingaantal op 1 
oktober 2017 (t-1). Voor de jaren daarna wordt van een leerlingaantal van 220 uitgegaan, gebaseerd op eigen 
prognoses. Of dit gerealiseerd kan worden is onzeker en afhankelijk van de concurrentie en het beleid van het 
samenwerkingsverband (zie de risicoparagraaf). Wat betreft de formatie gaat MET Waalwijk uit van een continue 
afname in 2018 en 2019. Deze daling wordt voor een groot deel gerealiseerd door het vervallen van extra taken 
waar geen aanvullende subsidie meer voor wordt ontvangen. Daarnaast wordt er in 2018 rekening gehouden met 
ontslag van mensen die twee jaar ziek zijn. Met oog op de krimp en sluitende begroting is al besloten om deze 
functies niet volledig te herbezetten (zie het plan ‘naar betaalbare ambitie’). De afname staat in tabel 6 
weergegeven. 
 
Tabel 6: kengetallen leerlingaantal en formatie 2018-2022 

 
 



 23 

Meerjarenbegroting en meerjarenbalans 

De meerjarenbegroting 2018-2022 staat weergegeven in tabel 7. De begroting 2018 is een beleidsrijke begroting, 
waarin zowel externe als interne (beleids-)ontwikkelingen zijn verwerkt. De begroting 2019-2022 zijn meer 
beleidsarm opgesteld, uitgaande van de situatie in 2018. In het najaar 2018 zal de bestuurder een meer 
beleidsrijke meerjarenbegroting 2019-2022 opstellen.  
 
Tabel 7: meerjarenbegroting 2018-2022  
 

 Realisatie 
2016 

Realisatie 
2017 

Prognose 
2018 

Prognose 
2019 

Prognose 
2020 

Prognose 
2021 

Prognose 
2022 

        
Baten 

       Gebaseerd op aantal 
leerlingen t-1 en t-2              227               220               228               220               220               220               220  

        Rijksbijdragen OCenW    3.027.462     2.865.565     3.041.610     3.012.483     3.012.890     3.013.053     3.013.053  

Overige 
overheidsbijdragen         36.648          36.179          34.026          36.179          36.179          36.179          36.179  

Overige baten       102.213        301.940        102.000          90.000          29.000          29.000          29.000  

 
              

Totaal baten    3.166.323     3.203.684     3.177.636     3.138.662     3.078.069     3.078.232     3.078.232  

        Lasten 
       Personeelslasten    2.917.988     2.691.358     2.680.281     2.575.514     2.552.803     2.570.800     2.586.492  

Afschrijvingen         31.758          23.231          28.715          30.000          30.000          30.000          30.000  

Huisvestingslasten       167.230        154.296        211.430        213.430        213.430        213.430        213.430  

Overige lasten       300.731        286.954        284.841        288.750        288.750        288.750        288.750  

 
              

Totaal lasten    3.417.707     3.155.839     3.205.267     3.107.694     3.084.983     3.102.980     3.118.672  

        Saldo baten en lasten      -251.384          47.845         -27.631          30.968           -6.914         -24.748         -40.440  

        Financiële baten en 
lasten 

       Financiële baten           6.280            1.382                    -                    -                    -                    -                    -  

Financiële lasten              699                    -                    -                    -                    -                    -                    -  

 
              

Totaal financiële baten 
en lasten           5.581            1.382                    -                    -                    -                    -                    -  

 
              

Totaal resultaat      -245.803          49.227         -27.631          30.968           -6.914         -24.748         -40.440  

 
 
De baten zijn gebaseerd op het aantal leerlingen 1 oktober het jaar daarvoor. Er is geen rekening gehouden met 
indicering van de Rijksbijdragen, omdat het regeerakkoord daar geen aanleiding voor geeft. De overige baten 
nemen de komende jaren af door het teruglopen van de ESF-gelden. Dit zou misschien mee kunnen vallen, maar 
deze baten zijn zo onzeker dat er geen rekening mee wordt gehouden.  
De personele lasten zijn gebaseerd op het aantal fte’s zoals weergegeven in tabel 6. Er is rekening gehouden met 
eventueel te betalen transitievergoedingen. Er is geen rekening gehouden met een cao loonstijging van de 
salariskosten, maar wel met hogere loonkosten van personeel in hogere tredes en door het realiseren van de 
functiemix. Anderzijds gaan we er van uit dat de bekostigings GPLS van OCW niet stijgt. De veronderstelling is dat 
OCW stijgende cao lonen volledig vergoedt. 
De afschrijvingslasten zijn gebaseerd op de in de administratie aanwezige materiële vaste activa en de 
afschrijvingslasten van de geplande investeringen. De lasten zullen in 2018 iets toenemen en de jaren daarna op 
ongeveer hetzelfde niveau blijven.  
De huisvestingslasten nemen in 2018 toe door een hogere dotatie aan de voorziening groot onderhoud, conform 
het meerjarenonderhoudsplan. In de jaren daarna blijven de huisvestingslasten naar verwachting op gelijk niveau.  
De overige instellingslasten blijven ongeveer gelijk.  
 
Deze meerjarenbegroting leidt tot een meerjarenbalans zoals is weergegeven in tabel 8.  
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Tabel 8: meerjarenbalans 2018-2022 
 
Activa Realisatie 

31-12-2016 
Realisatie 
31-12-2017 

Prognose 
 31-12-
2018 

Prognose 
31-12-2019 

Prognose 
31-12-2020 

Prognose 
31-12-2021 

Prognose 
31-12-2022 

        Materiële vaste activa         51.389          61.040          92.325          70.161          73.043          59.643          32.605  

 
              

Totaal vaste activa         51.389          61.040          92.325          70.161          73.043       59.643,0       32.605,0  

        Vorderingen          89.643        158.550        158.550        158.550        158.550        158.550        158.550  

Liquide middelen    1.668.203     1.623.651     1.594.639     1.689.409     1.723.893     1.764.724     1.705.376  

 
              

Totaal vlottende activa    1.757.846     1.782.201     1.753.189     1.847.959     1.882.443     1.923.274     1.863.926  

        
Totaal activa    1.809.235     1.843.241     1.845.514     1.918.120     1.955.486     1.982.917     1.896.531  

                

 

                       

Passiva Realisatie 
31-12-2016 

Realisatie 
31-12-2017 

Prognose 
 31-12-
2018 

Prognose 
31-12-2019 

Prognose 
31-12-2020 

Prognose 
31-12-2021 

Prognose 
31-12-2022 

        Algemene reserve       563.427        612.070        584.439        615.407        608.493        583.745        543.305  

Bestemmingsreserves       411.722        412.305        412.305        412.305        412.305        412.305        412.305  

 
              

Eigen vermogen       975.149     1.024.375        996.744     1.027.712     1.020.798        996.050        955.610  

        Voorzieningen       442.104        350.723        380.628        422.266        466.546        518.725        472.779  

Langlopende schulden         58.106          57.163          57.163          57.163          57.163          57.163          57.163  

Kortlopende schulden       333.876        410.979        410.979        410.979        410.979        410.979        410.979  

        
Totaal passiva    1.809.235     1.843.240     1.845.514     1.918.120     1.955.486     1.982.917     1.896.531  

 
 
De materiële vaste activa nemen in 2018 toe door investeringen in meubilair en ICT van in totaal € 60.000,-. In de 
jaren erna staan met name vervangingsinvesteringen gepland. Deze zijn tussen 2020 en 2022 lager dan de 
afschrijvingslast, waardoor de waarde van de materiële vaste activa afneemt. In de meerjarenbegroting die in het 
najaar 2018 wordt opgesteld wordt hier gedetailleerder op ingegaan.  
De vorderingen zijn op hetzelfde niveau gehouden als 31 december 2017. De balans is een momentopname, en 
het is lastig te voorspellen hoe hoog de vorderingen in de toekomst zullen zijn, met name op een specifiek moment. 
Dit hangt af van het moment waarop de subsidies worden ontvangen en afrekeningen worden opgesteld.  
De omvang van de liquide middelen zal tot 2021 toenemen. De eerste jaren komt dit omdat er deze jaren meer aan 
de voorziening groot onderhoud wordt gedoteerd dan onttrokken, wat een interne geldstroom oplevert. In de jaren 
2020-2022 wordt er bovendien minder geïnvesteerd dan er wordt afgeschreven, wat eveneens een positief effect 
op de liquide middelen heeft. In 2022 nemen de liquide middelen af door het geplande groot onderhoud.  
 
Aan de passivazijde neemt het eigen vermogen toe of af met het begrote exploitatieresultaat. Over de gehele 
periode bezien neemt het eigen vermogen af, omdat in bijna alle jaren een negatief exploitatieresultaat is begroot.  
Bij de omvang van de voorziening is rekening gehouden met de dotaties aan en onttrekkingen uit de 
onderhoudsvoorziening, geheel volgens het nieuwste meerjaren onderhoudsplan. Er wordt geen wijziging van het 
huisvestingsbeleid verwacht. Het saldo van de voorziening langdurig zieken wordt geheel onttrokken. Bij de 
voorziening levensfase personeelsbeleid zullen de dotaties ongeveer gelijk zijn aan de onttrekkingen, uitgaande 
van de ervaring in 2017. Bij de jubileumvoorziening is de ontwikkeling sterk afhankelijk van de wijzigingen in het 
personeelsbestand.  
De langlopende schuld, bestaande uit opgebouwd spaarverlof, is gelijk gehouden aan de omvang op 31 december 
2017. Er wordt niet gespaard en er is nauwelijks sprake van opname.  
Ook de kortlopende schulden zijn gelijk gehouden aan het saldo van 31 december 2017. De omvang is, net zoals 
de omvang van de vorderingen, lastig te voorspellen aangezien deze sterk afhankelijk is van het moment waarop 
de facturen worden ontvangen.  
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Kengetallen meerjarig 

Op basis van de meerjaren begroting en meerjaren balans, kunnen ook de kengetallen meerjarig worden berekend. 
Deze zijn te zien in de onderstaande tabel. 
 
Tabel 9: kengetallen 2017-2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Signaleringsgrenzen inspectie 

Solvabiliteit 28 75% 71% 72% 73% 73% 74% <30% 

Liquiditeit9 4.34 3.71 3.91 3.98 4.07 3.94 <0.75 

Rentabiliteit10 0% -1% 1% 0% -1% -1% 3-jarig <0, 2-jarig <-5% en 1-jarig 
<-10% 

Weerstandsvermogen11 30% 29% 31% 31% 30% 29% <5% 

Huisvestingsratio12 5% 7% 7% 7% 7% 7% >10% 

 
Alle kengetallen blijven naar verwachting boven de signaleringsgrenzen van de inspectie. De solvabiliteit stijgt 
tussen 2018 en 2022 met name door de toename van de stand van de voorziening: er wordt meer gedoteerd dan 
onttrokken. De liquiditeit neemt toe doordat de liquide middelen toenemen, terwijl de kortlopende schuld gelijk blijft. 
De rentabiliteit fluctueert tussen de -1% en 1% door de kleine tekorten of overschotten die worden begroot. Het 
weerstandsvermogen blijft zich de komende jaren naar verwachting rond de 30% bewegen. De huisvestingsratio 
neemt toe als gevolg van de verhoogde dotatie voor groot onderhoud op basis van een geactualiseerd plan met 
een looptijd van 20 jaar. 
 

B: Risicorapportage 

Beschrijving intern risicobeheersingssysteem 

MET Waalwijk heeft een compact risicobeheersingssysteem ingericht passend bij de geringe schaal van de 
organisatie. Voor sommige onderdelen is de beheersing (ook) buiten de organisatie georganiseerd namelijk bij het 
administratiekantoor Dyade en via de advisering van Infinite Financieel. Het risicomanagement verloopt langs twee 
lijnen, te weten de AO/IC en de planning & control-cyclus.  
 
Allereerst de AO/IC. MET Waalwijk heeft een beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle. 
Zo zijn er bijvoorbeeld standaard procedures vastgelegd voor bestellen en betalen. De lijnen tussen directeur-
bestuurder en de raad van toezicht zijn kort en de (financiële) informatiestroom is volledig en actueel. Bij de 
voorbereiding van begroting 2018 zijn externe adviseurs betrokken. Vanaf 1 januari 2018 worden zij op meer 
structurele basis betrokken bij de financiële verslaglegging en verzorgen zij de toelichting bij het jaarverslag, de 
kwartaalrapportages en de (meerjaren)begroting. De financiële administratie en salarisadministratie is uitbesteed 
aan Dyade. Dit alles maakt dat er sprake is van voldoende functiescheiding in deze kleine organisatie. 
 
Daarnaast werkt MET Waalwijk met een vaste planning en control cyclus, bestaande uit een aantal documenten 
waardoor er een cyclisch proces van plannen, budgetteren, monitoren, evalueren en bijstellen ontstaat. Dit wordt 
gerealiseerd aan de hand van de volgende documenten: 

- Strategisch beleidsplan voor de uiteenzetting van het beleid en de plannen van de komende jaren; 

- (meerjaren)begroting met toelichting voor het plannen en budgetteren; 
- (meerjaren) bestuursformatieplan voor het plannen en budgetteren 
- kwartaalrapportages met toelichting voor het monitoren. Naar aanleiding hiervan kan eventueel worden 

bijgesteld.  
- jaarverslag met bestuursverslag en jaarrekening, voor het evalueren. Naar aanleiding hiervan kan 

eventueel worden bijgesteld.  
 
Specifiek op personeel vlak is een feedbacksysteem ontwikkeld, waarbij de kwaliteit van de medewerkers 
stapsgewijs wordt gevolgd. 
 
Belangrijkste risico’s MET Waalwijk 

In de begroting zijn een aantal aannames verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan de leerlingaantallen, aannames over de 
baten en aannames over het verloop van personeel. Deze zaken zijn redelijk voorspelbaar en daardoor behoren ze 
tot de bedrijfsvoering van MET Waalwijk. Daarentegen zijn er ook zaken die onvoorspelbaar zijn, maar wel 
voorstelbaar: de risico’s. Risico’s zijn gebeurtenissen die het behalen van de strategische doelstellingen bedreigen. 
Voor MET Waalwijk ziet de bestuurder de volgende risico’s: 

- Een niet voorziene fluctuatie in leerlingaantal.  
Het leerlingaantal is bepalend voor de baten. Voor de meerjarenbegroting is uitgegaan van 220 leerlingen. 
Of dit aantal gerealiseerd kan worden is onzeker. De concurrentie in het voedingsgebied wordt steeds 
groter en de leerlingstromen zijn lastig in te schatten. Bovendien speelt het beleid van het 
samenwerkingsverband een rol: hoeveel en welke leerlingen mag MET Waalwijk bedienen? De impact 
van minder leerlingen is groot voor een klein schoolbestuur als MET Waalwijk. Eén leerling minder scheelt 
€11.000,-, zeven leerlingen minder scheelt direct één fte. De bestuurder monitort het leerlingaantal goed 
en zorgt dat MET Waalwijk zichtbaar is in de regio en bij het samenwerkingsverband. Verder gaat de 
bestuurder in het najaar aan de slag met een begroting in scenario’s, om in te schatten wat de impact is 

                                                 
8 (Eigen vermogen + voorzieningen) / balanstotaal 
9 Vlottende activa / kortlopende schulden 
10 Resultaat / totale baten 
11 Eigen vermogen / totale baten 
12 (Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen) / totale lasten 
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van 20 of 30 leerlingen minder op de financiële continuïteit en welke maatregelen nodig zijn om flexibel en 
ondernemend te kunnen blijven opereren.  

- Afhankelijkheid van incidentele baten.  
MET Waalwijk is deels afhankelijk van incidentele baten die in de toekomst onzeker zijn. ESF-subsidies 
zijn bijvoorbeeld lastig te voorspellen. Ook ontvangt de school nu ondersteuningsbekostiging van € 
70.000,- van het samenwerkingsverband, waarop 1,8 fte personeel is aangesteld. Als het beleid rondom 
deze middelen wijzigt, heeft dat grote invloed op de (bedrijfsvoering van de) school. Het is niet structureel 
geld, maar er zijn (deels) wel structurele verplichtingen op aangegaan. Een flexibele(re) schil is 
noodzakelijk, maar duur.  

- Ziekteverzuim. 
De afgelopen jaren is de school geconfronteerd met een hoger ziekteverzuim en meerdere medewerkers 
die langdurig ziek waren (niet-arbeidsgerelateerd). Dit zet niet alleen het onderwijskundig proces onder 
druk, het heeft ook financiële gevolgen. Het risico is dat kosten van ziekteverzuim en vervanging hoger 
blijken dan begroot vanwege tekortvakken en dure uitzenddocenten.  

- Uitval van sleutelfunctionarissen. 
MET Waalwijk is een compacte schoolorganisatie. Hierin is het lastig goede waarborgen en dubbellingen 
in de organisatie in te bouwen. Vaak is er sprake van een enkelvoudige bezetting. Het uitval van een 
sleutelfunctionaris is dus een reëel risico voor deze organisatie.  

- Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
Vanaf de inwerkingtreding mei 2018 is het schoolbestuur verantwoordelijk voor het voldaan aan strenge 
regels omtrent persoonsgegevens in de organisatie en daarbuiten. MET Waalwijk is wel gestart met het 
voorbereidingsproces om te voldoen aan de nieuwe regels en de eerste stappen zijn gezet. 

 
Mochten bepaalde risico’s zich voordoen, dan moet er voldoende vermogen zijn. Voor kleine organisaties zoals 
MET Waalwijk zou een weerstandsvermogen van 15% (oftewel: een eigen vermogen van minstens 15% van de 
totale baten) voldoende moeten zijn. Het weerstandsvermogen van MET Waalwijk is op dit moment 30%, wat ruim 
voldoende zou moeten zijn. Het weerstandsvermogen is niet bedoeld om tekortschietend risicomanagement te 
compenseren.  
 
 
 
8 Vooruitblik op 2018 

 
8.1 Inleiding 

Nederland geeft gemiddeld € 11.000 (bron: Education at a Glance, opgesteld door OESO) uit per student. 
Daarmee zit de student van het Praktijkonderwijs dus precies op het landelijk gemiddelde. Daarvoor levert de 
sector volgens de Inspectie kwalitatief goed onderwijs. Het lukt ons dus om voor dit bedrag een rijke 
schoolomgeving, kleine klassengrootte en gepersonaliseerd leren aan te bieden. Daarmee onderscheiden we ons 
ten opzichte van andere sectoren in het onderwijs. Inmiddels is wel merkbaar dat de rek bij MET er uit dreigt te 
raken. 
 
Het ministerie van OC&W financiert het onderwijs, niet de bekostiging die samenhangt met de toetreding tot de 
arbeidsmarkt en met verdergaande zorg voor onze jeugd. De druk om jongeren in kwetsbare posities te 
ondersteunen op weg naar een goede positie op de arbeidsmarkt neemt toe. Door de afwachtende houding van de 
overheid springen commerciële organisaties hier op in. Ook is er voortschrijdend inzicht over het actief betrekken 
van de omgeving van de jongeren (gezin, familie, buurt). MET is daarom actief met het maken van verbindingen 
met de overheid, onderwijscollega’s en het bedrijfsleven en het organiseren van nieuwe geldstromen. De 
samenwerking met Actief Ouderschap, Baanbrekers, de gemeente Waalwijk, Bol.com, en Sterk in Werk zijn hier 
voorbeelden van. 
 
Door imperfecte wetgeving in het onderwijs, personele knelpunten vanwege langer doorwerken en de nieuwe 
wetgeving omtrent ontslag en de toename van de kosten voor de materiële instandhouding, brengen MET 
financieel uit balans. Het ministeriële advies om vooral te bezuinigen op de materiële kosten zal voor MET 
onvoldoende zijn. De maatregelen om de levensvatbaarheid van de organisatie te borgen zullen regelmatig 
gecontroleerd en mogelijk aangepast moeten worden.  
 

8.2 Aandachtspunten 2018 

 
Inhoudelijk 
De keuzes voor 2018 worden nog bepaald op basis van het schoolplan 2014-2018, de resultaten van de uitstroom- 
en nazorgmonitor en het kwalitatief onderzoek en de inbreng vanuit de diverse werkgroepen en commissies. De 10 
kenmerken van Big Picture Learning zijn het uitgangspunt in de operationele keuzes voor 2018. 
Tijdens de schoolconferentie in 2017 is al in grote lijnen aangegeven waar het komende jaar extra aandacht aan 
wordt besteed: aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leraar, met specifieke aandacht voor het 
eigenaarschap, in samenhang met het accent op de didactische ontwikkeling van de school. 
Een nieuwe ontwikkeling is de wens om actief met het primair onderwijs nieuwe arrangementen te maken voor 
leerlingen uit groep 7 of 8 die meer baat hebben bij praktijkgerichte leerervaringen. Gericht op de uitstroom 
onderzoekt MET de mogelijkheid om MBO niveau 1 toe te voegen aan het onderwijsaanbod. 
Daarnaast acteert de school ook buiten haar grenzen met: de operationele begeleiding van het OPDC, het 
vormgeven van leerarrangementen samen met collega scholen (Schakelroute) en het actief met partners 
organiseren van de begeleiding van jongeren die de school inmiddels hebben verlaten (deelname aan 
Jeugdwerkloosheidsvrije regio en de Klas van ’16).  
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Personeel en organisatie 
MET is en blijft een zelfstandige organisatie. Dat is van belang voor het positioneren van de doelgroep op het vaak 
onoverzichtelijke palet aan belangen en mogelijkheden. Om met deze ambitie de levensvatbaarheid van de 
organisatie op termijn te borgen kiest de organisatie voor het stimuleren van natuurlijk verloop van het personeel. 
Hiervoor wordt het flankerend beleid verder uitgebouwd en actief gecommuniceerd aan het personeel. MET wil 
voorkomen dat kwaliteit wegvloeit en er in de toekomst gedwongen ontslagen gaan vallen. Daarom zal het  
terughoudend zijn bij het aantrekken van nieuw en vervangend personeel. Het stagebeleid voor studenten uit het 
MBO, HBO en universiteit biedt daarin enige soelaas 
 
 
Financieel 

Het lukt opnieuw niet om een sluitende exploitatiebegroting te realiseren in 2018. Ook de volgende jaren zal het 
nog spannend worden. Het is duidelijk dat de veranderingen door MET niet meer ‘krimpvrij’ opgevangen kunnen 
worden. Het nieuwe bekostigingsstelsel lijkt op papier dekkend maar leunt voor 2/5 deel op inkomsten vanuit het 
SWW-VO die onjuist geoormerkt zijn.  
De doelstelling om per 1-1-2019 een kostendekkende begroting op te leveren, blijft staan. Deze operatie zal 
mogelijk om een flinke investering vragen. Hiertoe is voldoende financiële armslag. Incidenteel komt in 2018 geld 
vrij via het SWV-VO, het ESF-project en de Provincie. Dat kan de basis worden van een nieuwe flexibele 
arbeidsschil. 
 
Beleid 
Het meerjarenplan schoolplan 2014-2018 dient als onderlegger voor de jaarlijkse planning van inhoud en budget. 
Onder invloed van gewijzigde wet- en regelgeving is niet uit te sluiten dat de koers tussentijds verlegd moet 
worden. Zo hebben alle scholen voor praktijkonderwijs in Noord-Brabant onlangs een manifest opgesteld waarin ze 
kiezen voor een constructieve en offensieve koers. Dit manifest is ook landelijk opgepikt en leidt tot verbreding van 
de doelgroep die gebruik kan maken van het PrO. Ook is het de ambitie om aan meer beleidstafels deel te nemen 
die moeten leiden tot incidentele subsidies ter financiering van ondersteuning van activiteiten voor de transitie van 
onderwijs naar werk.   
 
Mede door het bindende advies van de basisschool bij aanmelding loopt het praktijkonderwijs het risico dat meer 
leerlingen naar het VMBO zullen gaan. MET blijft actief communiceren met het primair onderwijs en probeert 
concrete afspraken te maken ter bevordering van een goede instroom voor die leerlingen die PrO nodig hebben. 
 
 
Conclusie 
De organisatie bevindt zich in een turbulente fase: niet alleen nieuwe wet- en regelgeving maar ook vanwege het 
beleid van het Samenwerkingsverband VO en, niet in de laatste plaats, vanwege onze eigen ambitie. De kunst is 
om het grote geheel in beeld te houden en de koers tijdig aan te passen. MET ziet zich uitgedaagd om te blijven 
kiezen voor kwaliteit middels het vinden van een ‘betaalbare ambitie’. In 2018 zal het nieuw op te stellen  
meerjarenplan 2019-2023 een richting aangeven. 
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Deel 2. Onderwijskundig jaarverslag 2017  
 
Gepland beleid en gerealiseerd beleid 
 
Voor het onderwijskundig jaarverslag 2017 is het onderwijskundig jaarplan 2016-2017 van belang. Deze is volgens 
de vastgestelde beleidscyclus opgesteld en goedgekeurd. In onderstaande schema zijn onder het kopje ‘gepland 
beleid’ de belangrijkste doelen van de  verschillende onderwijskundige terreinen weergegeven. In de kolom 
‘gerealiseerd beleid’ is beschreven welke resultaten inmiddels zijn behaald, in gang zijn gezet of gestopt. 
 
De omschreven activiteiten zijn gebaseerd op de wens om taal en rekenen meer expliciet in de leerstof te 
profileren. Daarnaast is meer aandacht gekomen voor zelfstandig wonen en burgerschap. Tenslotte is de wens om 
leerstof per leerjaar op minimaal drie niveaus aan te bieden. Om dit georganiseerd te krijgen zijn onder leiding van 
de directeur onderwijs diverse werkgroepen en commissies werkzaam.  
 
Deze ontwikkeling kan niet zonder ook de kennis en vaardigheden van de teamleden te ontwikkelen op terreinen 
van didactiek, klassenmanagement, kennis en vaardigheden omtrent eigenaarschap en het faciliteren door middel 
van gezamenlijk werken in de Cloud.  
 

De huidige systematiek van het overzicht wordt vanaf 2019 aangepast op basis van een nieuwe opzet van het 
meerjarenplan 2019-2023. Het inzicht op doorlopende en afgeronde activiteiten wordt daarmee verbeterd.  
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2.1 Onderwijs beleid 

 

Veld 

 

Gepland 2016-2017 Gerealiseerd tot  

1-8-2017 Wat  Hoe Wie 

Onder 

wijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassenmanagement en 

lesopbouw: evaluatie en 

feedback naar leerlingen 

 

------------------------------ 

Organisatie lessen; 

Passend en 

instructiemodel en 

differentiatiemodel 

evalueren op 

groepsniveau. 

------------------------------ 

Curriculum PrO als kader 

formuleren 

implementeren.  

Samenhang bevorderen 

met toepassingen vanuit 

rekenen en taal (in 

projectvorm) 

------------------------------ 

Expliciteren doelen taal; 

Aanpassing bestaande 

lesstructuur Nederlands.  

 

 

 

------------------------------ 

Uitbreiden didactisch 

arsenaal bij de 

zelfontwikkelde lessen 

rekenen en taal. 

 

 

------------------------------ 

Invoeren beroepskaarten 

F4 en F5 

Klassenbezoek en collegiale 

consultatie. 

 

 

----------------------------------- 

Evaluatie op 

groepsniveau/data-analyse 

bij rekenen binnen OB als 

maatstaf voor andere 

vakken. 

 

----------------------------------- 

Doelen invoeren in LVS en 

zichtbaar maken in 

raportage. 

 

 

 

 

----------------------------------- 

Afstemmen als 

gedifferentieerde leerlijn door 

hele school. Aandacht voor 

toepassing bij andere 

vakgebieden. 

Overleg met AB Cluster 2 

---------------------------------- 

Cursus aanbod van experts 

op grond van 

ontwikkelingsvraag afdeling 

of werkgroep. 

 

 

----------------------------------- 

Nieuw: werkvergaderingen 

met als doel om elkaar te 

ondersteunen. 

Werkgroepen, 

didactische commissies 

en directeur onderwijs 

 

--------------------------- 

Werkgroepen, 

didactische commissies 

en directeur Onderwijs 

 

 

 

--------------------------- 

Werkgroep Curr. PrO 

stuurt aan i.s.m. 

directeur onderwijs. 

 

 

 

 

------------------------------ 

Werkgroep Nederlands 

onder aansturing van 

didactische 

commissies. 

 

 

--------------------------- 

Theoriedocenten 

betrokken bij de 

specifieke lessen, 

werkgroepen.  

Rekenhuis Tilburg en 

Taalhuis Waalwijk. 

--------------------------- 

Medewerkers BB. 

Loopt. Het sein staat nog 

niet op groen. 

De planning loopt door tot 

eind schooljaar 2017-2018. 

----------------------------------- 

Loopt. Het sein staat nog 

niet op groen. 

De planning loopt door tot 

eind schooljaar 2017-2018. 

 

 

---------------------------------- 

De evaluatie geeft niet het 

gewenste resultaat. Er 

komt een structurele 

aanpassing voor schooljaar 

2018-2019 

 

 

--------------------------------- 

Gerealiseerd.  

 

 

 

 

 

--------------------------------- 

Uitgesteld. Start weer in 

schooljaar 2e helft 

schooljaar 2017-2018 

 

 

 

--------------------------------- 

Gerealiseerd. 
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Media- 

wijsheid 

Omgang met Social 

Media en middelen ICT;  

Doel: 

Leren gebruik te maken 

van mogelijkheden en 

anticiperen op risico’s. 

 

 

Ondersteunen coaches door 

mediacoach tijdens 

coachclubs; 

Lessen ICT; cursusaanbod 

op wens voor docenten, 

ouders en leerlingen; (ook 

LVS Presentis - gebruik in 

thuissituatie) 

Leerlingen 

Ouders 

Coaches, o.l.v. 

mediacoach. 

 

 

 

 

Gerealiseerd, maar blijft 

een issue dat bewaakt 

moet worden. 

 

Onder- 

steuning 

 

Aanpassingen t.b.v. 

onderwijs-ondersteuning 

van leerlingenniveau 

naar systeemniveau 

 

------------------------------ 

Ontwikkelperspectief als 

groeidocument in het 

nieuwe LVS Presentis 

implementeren door 

medewerkers. 

 

 

----------------------------- 

Heroriëntatie 

ondersteuningsteam op 

veranderende vraag van 

teamleden. 

 

Verstevigen van 

handelingsgericht werken, 

meerwaarde in kaart 

brengen de 

onderwijsondersteuners . 

---------------------------------- 

Diverse reeds ontwikkelde 

bouwstenen als: de 

Richtingwijzer, miniplan, 

uitstroomprognose, 

uitstroomperspectief en 

nazorg resultaat finetunen 

binnen LVS. 

---------------------------------- 

Behoefte docenten verschuift 

van pedagogische naar 

didactische ondersteuning. 

Hierin balans aanbrengen. 

Onderwijs-

ondersteuners, 

teamleider 

ondersteuning (IOT) 

 

--------------------------- 

Ondersteuningsteam 

Coaches; 

Administratie; 

Stagebegeleiders; 

Teamleiders. 

 

 

--------------------------- 

Ondersteuningsteam, 

Coaches 

Docenten 

 

Wel in de aandacht maar 

nog geen concreet 

resultaat. 

 

 

------------------------------- 

Gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------- 

Blijft een actiepunt omdat 

de problematiek van de 

leerlingen op dit moment 

verzwaard. 

Stage, 

uitstroom 

en 

nazorg 

 

Actieve uitwisseling 

tussen enerzijds stage en 

CV PrO en bedrijven 

anderzijds. 

------------------------------ 

Extern worden, in het 

kader van nazorg, 

coachtrajecten 

geïmplementeerd binnen 

vervolgonderwijs en 

arbeidsplaatsen om de 

kans op een bestendige 

werk- opleidingssituatie 

te vergroten. 

 

Certificeringsboeken en 

beroepskaart als medium. 

Kwalificatiedossiers MBO als 

doel. 

----------------------------------- 

Coachtrajecten 

Realiseren; 

Overleg voeren; 

Problematiek onder de 

aandacht brengen in het 

netwerk van MET-PrO. 

Werkgroep, 

Teamleiding 

Stage- vak- en 

theoriedocenten 

------------------------- 

Medewerkers van 

Baanbrekers 

Mensen uit bedrijven 

Stageteamleiding 

Directeur 

Proces loopt waarbij 

nieuwe mogelijkheden zich 

aandienen. 

 

----------------------------------- 

Gerealiseerd. 
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Kwaliteit Leerlingenstroom met 

mogelijkheden tot 

benchmarkt 

------------------------------ 

Leerlingenstroom intern 

meten en volgen 

 

 

------------------------------ 

Tevredenheids- 

onderzoek intern en 

stakeholders 

 

Deelname aan de uitstroom- 

en nazorg monitor 

Praktijkonderwijs 

----------------------------------- 

Throughput schema io. En 

invoering in LVS Presentis 

 

 

----------------------------------- 

Van de 5 

aandachtsgebieden die om 

het jaar  gemonitord  worden 

komen dit jaar ouders en 

teamleden aan bod. 

Medewerkers van de 

afdeling 5e fase ism 

administratie 

--------------------------- 

Teamleiders van de 4 

teams en directie 

 

 

--------------------------- 

Teamleider 

ondersteuning ism 

administratie 

 

Gerealiseerd 

 

 

-------------------------------- 

Ontwerp gereed, maar 

vraagt nog bijstelling. 

Wordt geschikt gemaakt 

voor Presentis (LVS) 

---------------------------------- 

Gerealiseerd, zie verder 

hoofdstuk 3.4 

 

 

 

2.2 Ondersteunend onderwijsbeleid 

 

Aan 

dacht- 

gebieden 

Wat Hoe Wie Gerealiseerd 

ICT 

netwerk 

vervan- 

gen 

Modernisering van het ICT 

netwerk met iPads (30) 

voor leerlingen. 

Onderzoek rendement en 

inzet van de apparatuur. 

 

 

-------------------------------- 

Office365 personaliseren 

op doelgroepen binnen de 

school 

 

 

 

--------------------------------- 

Devices beschikbaar 

maken voor medewerkers 

 

 

Beheerssyteem afstemmen 

op gebruik; software 

(app’s)  

Documentenopslag 

realiseren in de Cloud, 

Portal maken in 365 voor 

leerlingen. 

-------------------------------- 

Geleidelijk invoeren van 

gestructureerde en 

gethematiseerde opslag. 

Inrichten portals  

Cursus aanbieden aan 

personeel (intern) 

--------------------------------- 

Externe expertise 

inschakelen om 

vervangingssituatie te 

maken voor werken met 

LVS, OneNote en Office 

365 

ICT-commissie; 

Teams ism.  

directeur-onderwijs; 

 

 

 

 

--------------------------- 

Wg. ICT als basis. 

Alle medewerkers. 

 

 

 

 

---------------------------- 

Directie 

 

 

Eind schooljaar 

2017-2018 wordt 

doel bereikt. 

 

 

 

 

---------------------------------- 

Doel bereikt eind 

schooljaar 2017-

2018: volledig 

naar de Cloud. 

 

 

--------------------------------- 

Gerealiseerd 
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Leerling 

Volg 

Systeem 

 

Rapportage uitbouwen. 

Basis is gelegd binnen 

LVS. Invoeren alle doelen 

CV-PrO. 

 

Vormgeving rapportage 

bijstellen. Doelen 

formuleren, rapportage op 

elk moment beschikbaar 

voor coachgesprekken. 

Relatie groeidocument 

verduidelijken. 

Docent 

Invoering 

Werkgroep rapportage. 

  

Loopt nog. Eind 

schooljaar 2017-

2018 gereed. 

Profes-

siona- 

lisering 

mede-

werkers 

 

Docenten ervaren 

ondersteuning bij complexe 

vragen 

 

-------------------------------- 

Individuele ontwikkeling 

 

Klassenbezoeken; SVIB op 

leerlingenniveau. 

Werkgroepen inzetten. 

Collegiale consultatie 

-------------------------------- 

Opleiding en training 

extern 

Teamleiding 

Docenten  

 

 

------------------------- 

Teamleden 

Voortdurende aandacht 

vanwege toename 

complexe vragen 

 

------------------------------- 

Zie hoofdstuk 2,5 

Begelei-

ding 

medewer

kers 

Cursus ‘eigenaarschap’ 

voor alle medewerkers.  

 

 

 

Directie heeft, na overleg 

met F. Wijgaarden, zelf 

cursus opgezet voor 

schoolconferentie. 

 

Alle medewerkers Gerealiseerd en 

is voortdurend 

onder de 

aandacht. 

Onder-

wijs 

filosofie  

Big Picture Learning: 

onderwijsaanbod van 

aanbod gestuurd naar 

vraaggericht. 

 

-------------------------------- 

BPL cultuur versterken 

 

Differentiatiemodellen 

bestuderen ism KPCgroep. 

Actiekeuzes organiseren 

voor leerlingen. 

 

-------------------------------- 

Vieren en belonen 

versterken door nieuwe 

acties in te zetten.  

Minimaal 2 acties. 

 

Werkgroepen met 

ontwikkeltaak. 

 

 

 

--------------------------- 

Werkgroep BPL. 

 

 

 

Behoefte aan 

meer structuur 

lijkt strijdig met 

de filosofie. Punt 

van aandacht.  

----------------------- 

Gerealiseerd met 

werkgroep 10-

jarig bestaan. 

 

Herstel 

recht 

Herstelrecht wordt nog 

onvoldoende binnen de 

vaardigheden van de 

docent herkend in de 

dagelijkse praktijk.  

Terugkerend onderwerp op 

studiedagen. 

Voorlichting vanuit 

docenten met licentie. 

Non-contracten bekender 

maken onder teamleden. 

Docenten met licentie; 

overige medewerkers 

Niet 

gerealiseerd.  
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Verklarende lijst van afkortingen       

          

AB-er Ambulant begeleider       

AKA Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (opleidingsrichting van ROC)    

BB Bovenbouw team MET   

BBL Beroeps Begeleidende Leerweg      

BOL Beroeps Opleidende Leerweg      

BPL Big Picture Learning      

DDN Denken-doen-nakijken (aanpak strategie voor leerlingen in het PrO)    

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs   

ESF Europees Sociaal Fonds      

IBG Informatie Beheergroep Groningen      

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst      

ICT Informatie en Communicatie Technologie      

IOP Individueel Ontwikkelingsplan      

ISD Intergemeentelijke Sociale Dienst, nu opgegaan in Baanbrekers      

KPCgroep Onderwijsadvies organisatie uit ’s-Hertogenbosch     

LGB / LGF Leerling Gebonden Budget/ Financiering, het zogenaamde rugzakje   

LVS Leerling Volg Systeem   

MBO Middelbaar Beroepsonderwijs      

MEE Zorginstelling       

MR Medezeggenschapsraad       

NJI Nederlands Jeugd Instituut       

OB Onderbouw team MET       

OCB Orthopedagogisch Centrum Brabant      

OC&W Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ministerie van       

OOP Onderwijsondersteunend personeel      

OP Onderwijsgevend personeel      

OPDC Orthopedagogisch didactisch centrum      

OR Ouderraad      

PAP Persoonlijk Actieplan voor een teamlid      

PAGO Periodiek Arbeidskundig Gezondheids Onderzoek     

PC Persoonlijke Coaching (vakterm binnen MET)     

PKO Periodiek kwaliteitsonderzoek, uitgevoerd door de Inspectie voor het onderwijs  

PO Primair Onderwijs       

POP Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor leerling       

POVO Overleg tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs    

PrO Praktijkonderwijs       

PSW Provinciaal Steunpunt Werkgelegenheid     

REC Regionaal Expertise Centrum      

ROC Regionaal Opleiding Centrum (MBO niveau)     

RvT Raad van Toezicht     

SLA Service Level Agreement (= dienstverleningscontract met expliciete afspraken)  

SLOA Wet Subsidiëring Landelijk Onderwijsondersteunende Activiteiten  

VMBO Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs     

WSW Wet Sociale Werkvoorziening      

SWV VO Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs     

VO Voortgezet Onderwijs       

VSV Voortijdig Schoolverlaten       

VvV Vensters voor Verantwoording      

ZAT Zorg- en adviesteam       
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Voor akkoord:  
 
 
 
Waalwijk,     11    -     4     - 2018  (datum) , 
 
 
 
Piet Vromans 
Voorzitter Raad van Toezicht 
 
 
 

……………………………………………………………. 

 
Fons de Wolff 
Directeur bestuurder 
 
 
…………………………………………………………… 
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Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van voorgaand jaar.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 

dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding 

schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 

op de betreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen 

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de 

vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang 

plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de 

bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving 

Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 

BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen 

aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Activa en passiva, met uitzondering van het (groeps)vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd 

tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 

waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat 

van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt 

verwezen naar de toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 

statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe 

verwanten zijn verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 
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Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

afschrijvings-

termijn in 

maanden

afschrijvings-

percentage per 

jaar

activerings-

grens in €

480 2,5 1.000

240 5 1.000

240 5 1.000

240 5 1.000

240 5 1.000

240 5 1.000

240 5 1.000

240 5 1.000

240 5 1.000

240 5 1.000

240 5 1.000

240 5 1.000

240 5 1.000

240 5 1.000

240 5 1.000

240 5 1.000

240 5 1.000

240 5 1.000

60 20 1.000

60 20 1.000

60 20 1.000

60 20 1.000

60 20 1.000

60 20 1.000

60 20 1.000

60 20 1.000

36 33 1.000

36 33 1.000

36 33 1.000

120 10 1.000

120 10 1.000

Leermiddelen

methoden 96 12,5 1.000

Gebouwen/terreinen:

Categorie

Gebouwen

Inrichting terrein

Kantoormeubilair:  o.a.

docentenkamer

zand-/watertafel

Schoolmeubilair:  o.a.

leerlingsets

directeurskamer

administratie

bovenschools

centraal bureau

tafels+stoelen

kasten, stellingen

docentenburo+stoel

toestellen speellokaal

garderobe

werktafels

werkbanken

klim-/klauterstelling buiten

bordstelling

computers

printers/scanners

servers

koffiezetapparaat

koelkast

Onderwijskundige apparatuur:  o.a.

kopieermachine

audio/video-installaties

beamer

wasmachine

projectiemiddelen

ICT:  o.a.

netwerk

telefooncentrale

vaatwasser

Huishoudelijke apparatuur:  o.a
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Gebouwen

Vlottende activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Omschrijving Doel Beperkingen EUR

412.305    

Voorzieningen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en een bestemmingsreserve. 

door het bestuur, alleen 

verwerking van het resultaat 

van de private exploitatie

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het 

bestuur is aangebracht.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 

ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 

wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 

worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening 

gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 

vordering.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 

wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat 

deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding 

als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en 

lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is 

sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen 

wordt niet afgeschreven.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag 

van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

dekking van eventuele 

tekorten op de private 

exploitatie

- Algemene reserve privaat

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden.  Liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Voorziening jubilea

Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid

Voorziening voor langdurig zieke werknemers

Voorziening groot onderhoud 

Overige voorzieningen

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag

rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Leasing

Operationele leasing

Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en

nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten

worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden,

rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van

baten en lasten over de looptijd van het contract.

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten 

gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op 

basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de 

werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. 

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de 

voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 

gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt 

gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder 

meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 

Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente welke 

voor eind 2017 wordt bepaald. De berekening is als volgt:

Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).

Voor 2017 wordt er gerekend met een rekenrente van 0,70%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente 

vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 1,30% is.

De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten van 

langdurig zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

De voorziening levensfasebewust personeelsbeleid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de 

gespaarde uren per einddatum verslagperiode, voor personeelsleden waarbij een opnameplan is 

overeengekomen voor een looptijd van maximaal 5 jaar. Voor de berekening van de contante waarde van 

de voorziening wordt gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Bij 

de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de opnamekans.
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Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden

toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden

zijn te plaatsen.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen Staat van Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die

hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door

het bestuur zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de

toekenning betrekking heeft. 

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds

in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis

premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft

de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een

vermindering van toekomstige betalingen.

Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.

De instelling is volgens de cao VO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste

kenmerken van deze regelingen zijn: 

·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon

·        er heeft in 2017 geen indexatie plaatsgevonden

·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2017 104,40%

·        overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl
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Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 

Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden

de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode

wordt het resultaat als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen

aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om

geldstromen te genereren.
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En vergelijkende cijfers 2016. - na verwerking resultaatbestemming -

€ € € €

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 61.040          51.389          

Totaal vaste activa 61.040         51.389         

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 158.550        89.643          

1.2.4 Liquide middelen 1.623.651     1.668.203     

Totaal vlottende activa 1.782.201    1.757.846    

TOTAAL ACTIVA 1.843.241     1.809.235     

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 1.024.376     975.149        

2.2 Voorzieningen 350.723        442.104        

2.3 Langlopende schulden 57.163          58.106          

2.4 Kortlopende schulden 410.979        333.876        

TOTAAL PASSIVA 1.843.241     1.809.235     

31-12-2017 31-12-2016

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
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En vergelijkende cijfers 2016

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 2.865.565  2.941.744  3.027.462  

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden

36.179       31.684       36.648       

3.5 Overige baten 301.940     47.000       102.213     

Totaal baten 3.203.684  3.020.428  3.166.323  

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 2.691.358  2.790.403  2.917.988  

4.2 Afschrijvingen 23.231       28.765       31.758       

4.3 Huisvestingslasten 154.296     161.636     167.230     

4.4 Overige lasten 286.954     274.300     300.731     

Totaal lasten 3.155.839  3.255.104  3.417.707  

Saldo baten en lasten * 47.845       -234.676    -251.384    

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 1.382         -                 6.280         

6.2 Financiële lasten -                 -                 699            

Saldo financiële baten en lasten 1.382         -                 5.581         

Resultaat * 49.227       -234.676    -245.803    

Resultaat na belasting * 49.227       -234.676    -245.803    

Totaal resultaat * 49.227       -234.676    -245.803    

*(- is negatief)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van 

baten en lasten.

(Voorstel) bestemming van het resultaat

2017 Begroot 2017 2016
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En vergelijkende cijfers 2016

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 47.845 -251.384

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

- Afschrijvingen 4.2 23.231 31.759

- Mutaties voorzieningen 2.2 -91.381 62.720

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het 

bedrijfsresultaat -68.150 94.479

Veranderingen in werkkapitaal:

- Vorderingen 1.2.2 -68.907 28.238

- Kortlopende schulden 2.4 77.103 -12.596

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal 8.196 15.642

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -12.109 -141.263

Ontvangen interest 6.1.1 1.382 6.280

Betaalde interest 6.2.1 - 699

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -10.727 -135.682

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -32.882 -12.987

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -32.882 -12.987

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 2.3 -943 -314

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -943 -314

Mutatie liquide middelen 1.2.4 -44.552 -148.985

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 1.668.203 1.817.188

Mutatie boekjaar liquide middelen -44.552 -148.985

Stand liquide middelen per  31-12 1.623.651 1.668.203

2017 2016

2017 2016

KASSTROOMOVERZICHT 2017
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1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4

Gebouwen Terreinen Inventaris en 

apparatuur

Overige 

materiële 

vaste activa

Totaal 

materiële 

vaste activa

€ € € € €

               119           17.831         140.147           70.152         228.249 

                 29                   -           113.231           57.714         170.974 

                 90           17.831           26.916           12.438           57.275 

                  -                     -             32.882                   -             32.882 

                  -                     -                     -                     -                     -   

                   3                892           17.857             4.480           23.231 

                  -                     -                     -                     -                     -   

                   3-                892-           15.025             4.480-             9.650 

               119           17.831         173.029           70.152         261.131 

                 32             6.777         131.088           62.194         200.091 

                 87           11.054           41.941             7.958           61.040 

Gebouwen

aanbouw zijnde schoolgebouw met buitengebied en datgene wat volgens verkeersopvatting onderdeel daarvan uitmaakt,

Het door de stichting beheerde schoolgebouw is zowel juridisch als ook economisch eigendom van de stichting.

Op 4 april 2007 is Stichting Praktijkonderwijs in De Langstraat eigenaar geworden van een perceel grond met het daarop in

De koopprijs bedraagt: € 119,00 waaronder een bedrag groot € 19,00 aan BTW.

staande gelegen te 5146 BA Waalwijk, Koetshuislaan 1, met een totale grootte van ongeveer 51 are en 30 centiare. Dit perceel

is kadastraal bekend als: sectie C nummers 980 en 1003.

Stand per 31-12-2017

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

per 31-12-2017

Mutatie gedurende 2017

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Afschrijvingen op desinvesteringen

Stand per 01-01-2017

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

per 01-01-2017

Verloop gedurende 2017

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen
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1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

€ € € €

1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen 1.171 933

1.2.2.10 Overige vorderingen 142.952 68.096

Subtotaal vorderingen 144.123 69.029

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 13.094 14.382

1.2.2.14 Te ontvangen interest 1.333 6.232

Overlopende activa 14.427 20.614

Totaal Vorderingen 158.550 89.643

Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar . 

Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen

Overige vorderingen

1.2.4 Liquide middelen

€ € € €

1.2.4.1 Kasmiddelen 194 170

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 1.623.457 1.668.033

Totaal liquide middelen 1.623.651 1.668.203

31-12-2017

31-12-2017 31-12-2016

31-12-2016

Betreft afrekening doordecentralisatie.

Betreft vordering samenwerkingsverband en eindafrekening ESF.

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
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2

2.1 Eigen vermogen Stand per 

 01-01-2017

Resultaat

2017

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2017

€ € € €

2.1.1 Eigen vermogen

2.1.1.1 Algemene reserve 563.427 48.643 - 612.070

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 411.722 584 - 412.305

Totaal Eigen vermogen 975.149 49.227 - 1.024.375

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) Stand per 

 01-01-2017

Resultaat

2017

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2017

€ € € €

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat 411.722 584 - 412.305

Totaal bestemmingsreserves privaat 411.722 584 - 412.305

2.2 Voorzieningen Stand per 

 01-01-2017 Dotatie 2017

Ontrekking 

2017 Vrijval 2017

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-2017

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 

5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele 

voorzieningen 173.823 59.891 97.022 - - 136.693 53.525 55.171 27.997

2.2.3 Voorzieningen voor 

groot onderhoud 268.281 6.636 60.888 - 214.030 10.203 203.827 -

Totaal 

Voorzieningen 442.104 66.527 157.910 - - 350.723 63.728 258.998 27.997

* bij netto contante waarde

2.2.1 Personele 

voorzieningen

Stand per 

 01-01-2017 Dotatie 2017

Ontrekking 

2017 Vrijval 2017

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-2017

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 

5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1.2 Levensbewust 

personeelsbeleid 63.665 40.812 39.722 - - 64.755 32.184 32.571 -

2.2.1.4 Jubileum-voorziening 60.734 9.042 7.876 - 61.901 11.304 22.600 27.997

2.2.1.7 Langdurig zieken 49.424 10.037 49.424 - 10.037 10.037 - -

Totaal personele 

voorzieningen 173.823 59.891 97.022 - - 136.693 53.525 55.171 27.997

* bij netto contante waarde

2.3 Langlopende schulden
Stand per 

 01-01-2017

Aangega-ne 

lening in 

2017

Aflossing in 

2017

Stand per 

 31-12-2017

Looptijd 

> 1 jaar

Looptijd 

> 5 jaar

Rente per-

centage

€ € € € € €

2.3.7.4 Spaarverlof (langlopend) 58.106 - 943 57.163 3.772 53.391 0,000%

Totaal overige langlopende schulden 58.106 - 943 57.163 3.772 53.391

2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.8 Crediteuren 11.702 19.827

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 149.114 159.860

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 33.101 30.182

2.4.12 Overige kortlopende schulden 7.412 9.725

Subtotaal kortlopende schulden 201.329 219.594

2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 115.500 15.000

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 86.140 91.070

2.4.19 Overige overlopende passiva 8.010 8.213

Overlopende passiva 209.650 114.283

Totaal Kortlopende schulden 410.979 333.877

Vooruit ontvangen bedragen

Overige overlopende passiva

Betreft ontvangen subsidie voor project "Perspectief voor PrO" van de provincie Noord-Brabant. Waalwijk is kassierschool.

Betreft te betalen bindingstoelage.

Passiva

31-12-2017 31-12-2016
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3 Baten

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 2.713.596 2.648.470 2.721.766

Totaal Rijksbijdrage 2.713.596 2.648.470 2.721.766

3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 127.906 113.274 116.878

Totaal Rijksbijdragen 127.906 113.274 116.878

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen 

rijksbijdrage SWV 24.063 180.000 188.818

Totaal Rijksbijdragen 2.865.565 2.941.744 3.027.462

€ € € € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en 

Gemeenschappelijke Regelingen -

bijdragen en -subsidies 36.179 31.684 36.648

Totaal Overige overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden

36.179 31.684 36.648

Totaal overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden 36.179 31.684 36.648

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 4.482 5.000 12.295

3.5.2 Detachering personeel 104.413 - 37.628

3.5.5 Ouderbijdragen 46.416 28.000 18.485

3.5.10 Overige* 146.628 14.000 33.804

Totaal overige baten 301.939 47.000 102.212

Ouderbijdragen

Overige*

Bijdrage gastleerlingen 17.600 - 8.330

Kantine opbrengsten 1.197 1.000 3.523

Webshop 4.094 5.000 5.313

Project "De klas van 16" 7.800 - -

ESF 106.510 - -

Overig 9.427 8.000 16.638

146.628 14.000 33.804

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2017 Begroot 2017 2016

2017 Begroot 2017 2016

Rijksbijdragen3.1

Begroot 2017 2016

Overheidsbijdragen en -subsidies 

overige overheden

3.2

20173.5 Overige baten

2017 is inclusief herziene afrekening Kantoorexpert voorgaande jaren.
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4 Lasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten 

en pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 1.973.723 2.527.897 2.085.593

4.1.1.2 Sociale lasten 273.323 - 286.171

4.1.1.5 Pensioenpremies 293.467 - 259.177

Totaal lonen, salarissen, sociale 

lasten en pensioenlasten 2.540.513 2.527.897 2.630.941

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 12.293 - 63.786

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 104.414 116.506 106.108

4.1.2.3 Overig* 110.754 146.000 160.439

Totaal overige personele lasten 227.461 262.506 330.333

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 76.615 - 43.287

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

76.615 - 43.287

Totaal personele lasten 2.691.359 2.790.403 2.917.987

Overig*

Kosten BGZ en Arbo zorg 16.956 30.000 32.610

(Na)scholing 21.620 12.000 8.231

Kosten uitbesteding derden 65.984 100.000 107.589

Vrijval spaarverlof -943 - -314

Overig 7.137 4.000 12.323

110.754 146.000 160.439

Gemiddeld aantal werknemers (personen)

Bestuur / Management 2 2

Personeel primair proces 29 30

Ondersteunend personeel 16 18

Totaal gemiddeld aantal werknemers 47 50

€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 

activa 23.231 28.765 31.758

Totaal afschrijvingen 23.231 28.765 31.758

2017 Begroot 2017 2016Personeelslasten4.1

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 47 in 2017 (2016: 50). Hieronder is de onderverdeling te vinden van 

het gemiddeld aantal werknemers.

2017 2016

Afschrijvingen 2017 Begroot 2017 20164.2
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€ € € € € €

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 20.104 23.000 23.731

4.3.4 Energie en water 33.545 35.000 35.850

4.3.5 Schoonmaakkosten 69.000 71.000 75.637

4.3.6 Belastingen en heffingen 22.490 23.000 22.776

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 6.636 6.636 6.636

4.3.8 Overige 2.521 3.000 2.599

Totaal huisvestingslasten 154.296 161.636 167.229

€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 89.151 82.000 82.423

4.4.2 Inventaris en apparatuur 12.557 6.500 7.177

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 27.840 36.000 31.539

4.4.5 Overige* 157.405 149.800 179.592

Totaal overige lasten 286.953 274.300 300.731

Seperate specificatie kosten instellingsaccountant

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 4.901 5.000 5.082

4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden - - -

4.4.1.1.3 Fiscale advisering - - -

4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten - - -

4.901 5.000 5.082

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

Overige lasten 2017 Begroot 2017 20164.4

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het lastenstelsel.

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het 

resultaat gebracht:

2017 Begroot 2017 2016

Alle hierboven opgesomde werkaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of 

vorig boekjaar.

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door 

accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht 

accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

2017 Begroot 2017 20164.3 Huisvestingslasten
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€ € € € € €

4.4.5.1 Wervingskosten 323 600 536

4.4.5.2 Representatiekosten 3.724 3.500 905

4.4.5.3 Huishoudelijke kosten 31.015 31.000 33.308

4.4.5.4 Buitenschoolse cq bijzondere 

activiteiten 21.323 13.000 15.577

4.4.5.6 Contributies 8.022 9.500 8.695

4.4.5.7 Abonnementen 6.263 5.600 5.857

4.4.5.8 Medezeggenschapsraad 630 - 261

4.4.5.9 Verzekeringen 8.458 8.000 5.903

4.4.5.10 Reproductiekosten, drukwerk, 

schoolgids 31.766 43.000 42.286

4.4.5.11 Toetsen en testen 12.445 13.000 15.278

4.4.5.12 Culturele vorming 4.464 3.400 3.633

4.4.5.13 Overige overige lasten 28.971 19.200 47.352

Totaal overige lasten 157.404 149.800 179.591

€ € € € € €

Totaal Doorbetalingen aan 

schoolbesturen -               -               -               

6 Financiële baten en lasten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 1.382 - 6.280

Totaal financiële baten 1.382 - 6.280

€ € € € € €

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten - - 699

Totaal financiële lasten - - 699

4.4.5* Overige lasten

2017 Begroot 2017 2016

2017

2017 Begroot 2017 2016Doorbetalingen aan 

schoolbesturen

2017 Begroot 2017 2016

Financiële lasten6.2

Begroot 2017 2016

4.5

6.1 Financiële baten
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€ € €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) 48.643

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.3.1 Algemene reserve privaat 584

Totaal bestemmingsreserves privaat 584

Totaal bestemmingsreserves 584

Totaal resultaat 49.227

Resultaat 2017

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Code

Juridische Statutaire activi- Deelname

Statutaire naam vorm 2017 zetel teiten percentage

SWV VO "De Langstraat" Stichting Waalwijk 4 0%

Code activiteiten: 1. contractonderwijs,  2. contractonderzoek,  3. onroerende zaken, 4. overige

VERBONDEN PARTIJEN
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Niet van toepassing, er zijn geen subsidies die toegelicht dienen te worden.

VERANTWOORDING SUBSIDIES
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Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2017

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bezoldigingsklasse A

Bezoldigingsmaximum 107.000€    

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Betaalde ontslagvergoeding ad. € 61.700 voor ontslag van 0,12 fte is niet in overeenstemming met WNT en is 

daarom als onverschuldigde betaling en als vordering verwerkt in de jaarrekening.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal 

complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de 

rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de 

topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging 

topfunctionarissen OCW-sectoren.

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie 

generieke instellingscriteria te weten:

(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar

(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en

(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.

Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd 

op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de 

betreffende bestuursfunctie.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden 

in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt 

publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten

Toelichting op WNT
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Bestuurder

Aanhef Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Functie(s)

De heer P.C.A. Vromans Voorzitter

Mevrouw A.B. Plagmeijer - Tuin Vice-voorzitter

De heer M.C.T. van Delft Lid

Mevrouw C.J.W.M Span - Doesburg Lid

Mevrouw P.H. van Bakel - de Jong Lid

Mevrouw E.J.E. van den Brink Lid

De heer C.G.C. van der Vleuten Lid

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.500 of minder

De volgende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.500 of minder zijn in de tabel hieronder 

opgenomen.
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Bestuurder

Dienstbetrekking Ja Ja

Aanhef De heer De heer

Voorletters A.B.M. A.A.M.

Tussenvoegsel de

Achternaam Wolff Milatz

Functievervulling in 2017

Functie(s) Directeur Bestuurder Directeur Onderwijs

Aanvang functie in verslagjaar 01-01 01-01

Afloop functie in verslagjaar 31-12 31-12

Taakomvang (fte) 1,120 1,037

Gewezen topfunctionaris Nee Nee

Bezoldiging 2017

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding                       101.340                         80.257 

Beloningen betaalbaar op termijn                         15.207                         12.636 

Subtotaal bezoldiging                       116.547                         92.893 

Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging                           9.547                                   - 

Totale bezoldiging                       107.000                         92.893 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                       107.000                       107.000 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Overgangsrecht.      

Inschaling bepaald bij 

benoeming in 2003 en 

verhoging 2016 is 

conform afspraken 

nieuwe cao VO. Met 

ingang van 01-01-2018 

voor 0,12 fte ontslag.

Gegevens 2016

Aanvang functie vorig verslagjaar 01-01 01-01

Afloop functie vorig verslagjaar 31-12 31-12

taak omvang vorig verslagjaar (fte) 1,120 1,064

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding in vorig verslagjaar                       101.360                         85.142 

Beloningen betaalbaar op termijn in vorig verslagjaar                         12.645                         10.778 

Totale bezoldiging in vorig verslagjaar                       114.005                         95.920 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband in 2017

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband                         61.700 

Onverschuldigd deel uitkeringen wegens beëindiging dienstverband                         52.700 

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband                           9.000                                   - 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband, betaald in verslagjaar                         61.700 

Individueel toepasselijk maximum uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

                          9.000 

(Voorgaande) functies Directeur-bestuurder

Jaar einde dienstverband 2017

Toelichting overschrijding uitkeringen wegens beëindiging dienstverband Raad van Toezicht en 

Directeur Bestuurder 

zijn samen 

overeengekomen dat € 

61.700 wordt omgezet 

in een vordering op de 

Directeur Bestuurder

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Niet van toepassing, er zijn geen niet-topfunctionarissen boven de norm.

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1- 12 van de functievervulling.

Toezichthoudend topfunctionaris

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling en 

gewezen topfunctionaris

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de 

functievervulling en gewezen topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Niet van toepassing, er zijn geen toezichthoudend topfunctionarissen.

Niet-topfunctionarissen boven de norm
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Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten en verplichtingen die hier moeten worden toegelicht.

Rechten

Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht.

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg

Nr. Omschrijving

Loop-

tijd

Bedrag per 

maand

Bedrag 

verslag-

jaar

Bedrag 

< 1 jaar

Bedrag 

1 - 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

Bedrag 

totaal

Mndn € € € € € €

1 Scando 1-4-2016 31-3-2021 60 1.495         17.940       17.940      40.365       -             58.305       

2 Grenke 1-4-2016 31-3-2021 60 1.087         13.044       13.044      29.349       -             42.393       

3 Dolmans 13-12-2007 onbepaald 12 4.691         61.479       56.292      -             -             56.292       

Periode van t/m

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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Plaats, datum

Stichting voor Praktijkonderwijs in De Langstraat

Directeur Bestuurder

De heer A.B.M. de Wolff

Raad van Toezicht

De heer P.C.A. Vromans

Mevrouw C.J.W.M. Span - Doesburg

De heer M.C.T. van Delft

Mevrouw A.B. Plagmeijer - Tuin

Mevrouw E.J.E.  van den Brink

De heer C.G.C. van der Vleuten

Mevrouw P.H. van Bakel - de Jong

Stichting voor Praktijkonderwijs in De Langstraat

Statutaire adres Koetshuislaan 1, 5146 BA

Statutaire vestigingsplaats Waalwijk

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS
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OVERIGE GEGEVENS
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Statutaire bestemming van het resultaat

Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.
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Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Internetsite:

Bestuursnummer:

Contactpersoon:

Telefoon: 0416-333416

E-mailadres:

BRIN-nummers: 23DB MET Praktijkonderwijs

A.B.M. de Wolff

dewolff@met-pro.nl

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

0416-333416

Koetshuislaan 1, 5146 BA  Waalwijk

Stichting voor Praktijkonderwijs in De Langstraat

30827

info@met-pro.nl

www.met-pro.nl
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat drie pagina's)

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat drie pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat drie pagina's)
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